




Татарстан  Республикасы  Әгерҗе
муниципаль районы Советының
 2019  елны  «22»ӊ
октябрьне  №  40-3ӊ
карарына кушымта

2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына Татарстан
Республикасы Әгерҗе муниципаль районының социаль-икътисадый үсеше

Стратегиясе паспорты

Җаваплы
башкаручы 

Әгерҗе муниципаль районы башкарма комитеты

Башкаручылар
Әгерҗе муниципаль районы җирле үзидарә органнары, кече һәм урта бизнес
субъектлары, предприятие һәм оешмалар

Стратегия
максаты

Территорияне үстерү, социаль өлкә хезмәтләренең сыйфатын яхшырту, яшәү 
өчен уңайлы шартлар тудыру, акчалата керемнәрнең үсеше аша халыкның 
тормыш сыйфатын күтәрү.

Стратегия
бурычлары

1) уңай инвестицион климат булдыру;

2)  сыйфатлы эш урыннары булдыру;

3) кеше капиталын үстерү һәм яңадан җитештерү өчен шартлар тудыру;

4) төзекләндерү дәрәҗәсен күтәрү;

5) район бюджет учреждениеләре тарафыннан күрсәтелә торган хезмәтләрнең

сыйфатын күтәрү. Норматив тәэмин ителеш үсеше;

6) ял итү һәм эшләү өчен уңайлы территория булдыру;

7) җирле үзидарә органнары эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру;

8) муниципальара хезмәттәшлекнең нәтиҗәле системасын булдыру

9) Әгерҗе муниципаль  районының финанс-икътисадый үз-үзен  тәэмин итү

дәрәҗәсен күтәрү

Көтелә торган
нәтиҗәләр һәм

Стратегияне
тормышка

ашыру ысулы

Стратегияне гамәлгә ашыруның төп нәтиҗәләре булачак:
-  Әгерҗе  муниципаль  районы  белән  муниципальара  кооперация,  чик  буе
хезмәттәшлеге,  гамәлдәге  ресурс  потенциалыннан  файдалану  нигезендә
нәтиҗәле идарә итү системасы;
- 2015 елга үсеш:
 ВТП: 2021 елда-1,45 тапкыр, 2030 елда – 2,7 тапкыр; 

  Хезмәт җитештерүчәнлеге: 2030 елда-2,05 тапкыр;

  Хезмәт хакы: 2021 елда-1,4 тапкыр, 2030 елда – 1,7 тапкыр.

  Халык саны:  2024 елдан  башлап халыкның табигый керемен киметүне

тәэмин итү, ләкин 2030 елга халык саны 1,35 мең кешегә кимиячәк.

Стратегия 2016-2021 елларга һәм Әгерҗе муниципаль районының 2030 елга
кадәр үсеш перспективасы белән эшләнгән

Финанслау РФ бюджеты: 130782,2 мең сум тәшкил итә
ТР бюджеты: 130782,2 мең сум тәшкил итә
Җирле бюджет: 130782,2 мең сум тәшкил итә
Бюджеттан тыш чыганаклар, үз һәм заем акчалары: 130782,2 мең сум тәшкил
итә 
Барлыгы 10586,9 млн. сум.
* финанслау күләме ел саен җирле бюджетны формалаштырганда һәм кабул
иткәндә билгеләнә (җирле бюджеттан финанслашуга бәйле чаралар өчен).
Республика  бюджеты  акчалары  исәбеннән  финанслау  күләме  бюджетара



мөнәсәбәтләрне  формалаштыру  этабында  билгеләнә  һәм  Татарстан
Республикасы бюджетын кабул итү барышында төзәтмәләр кертелә.

14нче таблица. Төп күрсәткечләр һәм ирешелгән дәрәҗәне беркетү буенча 
һәм стратегиянең максатчан ориентирларын билгеләүдә альтернатив

сценарийларны чагыштыру
 

. Еллар 2015 2016 2018 2020 2021 2024 2025 2030

Төп максат
Тулаем ҖТП үсеше
темпы чагыштырма

бәяләрдә, %

Инерцион сценарий 
буенча 100 103 111 125 131 154 165 218
База сценарие буенча 100 104 112,3 129 139 172 186 270
Оптимистик сценарий
буенча 100 107 126 146 156 203 224 377

Максат 1. Кеше капиталы

Хезмәт
җитештерүчәнлеге,

млн. сум

Инерцион сценарий 
буенча

0,40 0,323 0,35 0,39 0,41 0,48 0,51 0,67

База сценарие буенча 0,40 0,324 0,36 0,40 0,43 0,53 0,57 0,82
Оптимистик сценарий
буенча

0,40 0,33 0,39 0,45 0,48 0,62 0,68 1,13

Уртача еллык халык
саны-мең кеше.

Инерцион сценарий 
буенча

36,1 35,6 35,0 34,5 34,2 34,3 34,5 34,6

База сценарие буенча 36,1 35,8 35,19 34,7 34,45 34,6 34,7 34,75
Оптимистик сценарий
буенча

36,1 36,15 35,4 35,5 35,55 35,7 35,75 35,8

Икътисадта мәшгуль,
мең кеше.

Инерцион сценарий 
буенча

16,3 20,8 18,7 18,7 18,7 18,75 18,75 18,8

База сценарие буенча 16,3 21,0 18,8 18,8 18,8 18,9 19,0 19,05

Оптимистик сценарий
буенча

16,3 21,1 18,9 18,95 19,0 19,1 19,15 19,2

Туу коэффициенты Инерцион сценарий 
буенча

12,2 11,0 8,0 9,1 9,6 10,2 11,7 12,1

База сценарие буенча 12,2 11,1 8,5 9,6 10,1 11,6 12,0 12,9

Оптимистик сценарий
буенча

12,2 11,5 9,0 10,2 10,9 11,9 12,8 13,1

Эшсезлек дәрәҗәсе, % Инерцион сценарий 
буенча

0,94 0,9 0,7 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8

База сценарие буенча 0,94 0,85 0,58 0,90 0,9 0,8 0,8 0,7
Оптимистик сценарий
буенча

0,94 0,8 0,5 0,8 0,8 0,75 0,75 0,6

Эшчеләрнең исемлек
буенча уртача саны-

мең кеше.

Инерцион сценарий 
буенча

10,13 9,9 8,7 8,4 8,4 8,5 8,7 8,8

База сценарие буенча 10,13 9,98 8,9 8,5 8,5 8,6 8,8 8,9

Оптимистик сценарий
буенча

10,13 10,1 9,0 8,8 8,8 8,9 9,0 9,1

Бер кешегә, кв. метрга
исәпләгәндә торакның
гомуми мәйданы белән

тәэмин ителеш

Инерцион сценарий 
буенча

26 26,3 26,5 27,0 27,4 28,6 29,0 31,0

База сценарие буенча 26 26,5 27,87 28,84 29,24 30,14 30,54 32,54
Оптимистик сценарий
буенча

26 27,0 28,0 29,0 30,0 31,5 32,0 35,0

Даими рәвештә физик
культура һәм спорт

белән шөгыльләнүче
халыкның чагыштырма

Инерцион сценарий 
буенча

37,66 38,0 38,1 38,9 39,0 39,5 40,6 41,9

База сценарие буенча 37,66 39,58 42,93 43,3 43,5 44,0 46,0 48,0
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күләме, %
Оптимистик сценарий
буенча

37,66 40,0 43,5 44,2 45,0 45,6 46,8 49,0

Туристлар агымы 
күләме, мең кеше

Инерцион сценарий 
буенча

0 0 0 0,5 1,0 1,2 1,6 1,9

База сценарие буенча 0 0 0 1,2 1,4 1,8 1,9 2,5

Оптимистик сценарий
буенча

0 0 0,5 1,4 1,8 2,0 2,3 3,0

Максат 2. Кече һәм урта бизнесның 
үсешенә булышлык күрсәтү.
ВТПДА кече һәм урта

бизнес өлеше, %
Инерцион сценарий 
буенча

20,1 20,1 24,2 26,0 26,5 27,0 28,0 28,1

База сценарие буенча 20,1 21,0 27,0 28,1 28,9 29,2 30,5 31,6

Оптимистик сценарий
буенча

20,1 21,3 28,0 29,0 29,3 30,2 31,3 32,0

Барлык
предприятиеләр һәм

оешмалар
хезмәткәрләренең

исемлек буенча уртача
саны (Тышкы

яраштыручыларсыз), %

Инерцион сценарий 
буенча

14,8 14,1 15,8 16,1 16,4 17,0 17,9 18,0

База сценарие буенча 14,8 14,47 17,61 17,9 18,0 18,9 19,0 19,5

Оптимистик сценарий
буенча

14,8 15,2 17,8 18,2 18,8 19,3 19,9 20,2

2015 елга кече
(микропредприятиеләр
не дә кертеп) һәм урта

предприятиеләрнең
(гамәлдәге бәяләрдә)
әйләнеше үсешенең
җыелган темпы, %

Инерцион сценарий 
буенча

100,0 101,4 110,3 115,6 117,4 123,8 125,0 140,0

База сценарие буенча 100,0 103,1 112,7 119,3 121,7 129,0 130,5 145,5

Оптимистик сценарий
буенча

100,0 104,0 114,0 122,0 126,0 131,0 135,0 150,0

Максат 3. Финанс капиталы

Төп капиталга
республика

инвестицияләрендә
муниципаль район

(шәһәр округы) өлеше,
%

Инерцион сценарий 
буенча

0,27 0,25 0,27 0,29 0,3 0,31 0,32 0,35

База сценарие буенча 0,27 0,28 0,3 0,31 0,32 0,34 0,34 0,4

Оптимистик сценарий
буенча

0,27 0,3 0,33 0,35 0,38 0,4 0,45 0,5

15 нче таблица. Җирле бюджетның керем һәм чыгымнары структурасы
(мең сумнарда)

КЕРЕМ

Атамасы

Берләштерелгән бюджет

2016 2018  2021 2024 2030 

Үсеш 
темпы  
2030-
2016,%

Физик затлар милкенә 
салым

237758 273940 291703,5 369416 564732 237,5

Аерым эшчәнлек төрләре 
өчен вмененный керемгә 
бердәм салым

12935 9845 15700 16100 18200 140,7

Патент өчен түләү 72 46 77 20 25 34,7

Салым салуның 
гадиләштерелгән системасы

3808 4721 7213 4260 4500 118,2

Бердәм авыл хуҗалыгы 502 547 565 480 530 105,6
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салымы
Җир салымы 17011 19860 20604 13930 14600 85,8

Физик затлар милкенә 
салым

2772 4539 6668 4660 6240 225,1

Акцизлардан кергән акча 22904 18940 21300 18900 20100 87,8

гомумтаралган файдалы 
казылмалар чыгаруга салым.

0 0 3 5 10 #ДЕЛ/0!

Дәүләт пошлинасы 3046 3067 2829 3400 3600 118,2

Салым керемнәре 
нәтиҗәләре

300811 335505 366662,5 431171 632537 210,3

Аренда түләүләре 10401 11523 10283 12486 16732 160,9

Әйләнә-тирә мохиткә 
тискәре йогынтының башка 
төрләре өчен түләү

1810 999 1000 930 1090 60,2

Штраф санкцияләре һәм 
башка акчалата түләүләр

1652 2611 500 2300 2500 151,3

Түләүле хезмәтләр 
күрсәтүдән керемнәр

32471 3182 1948 2400 2700 8,3

Гражданнарның үзара салым
акчасы

3395 2866    0,0

Салым булмаган керемнәр 
нәтиҗәләре

49824 21292 13731 18116 23022 46,2

Үз территориясеннән кергән 
акчаларның нәтиҗәсе

350635 356797 380393,5 449287 655559 187,0

Бюджетара трансфертлар 562354 534888 521876,4 548123 680801 121,1

Барлыгы керемнәр 912989 891685 902269,9 997410 1336360 146,4

Гомуми керемнәрдә үз 
территориясеннән 
керемнәрнең өлеше, %

38,4 40,0 42,2 45,0 49,1 127,7

ЧЫГЫМ

 гомумдәүләт мәсьәләләре 88088 106439 88122,5 90609 118389 134,4

Торак-коммуналь хуҗалык. 80668 37481 37438 51449 68926 85,4

Әйләнә-тирә мохитне саклау 682 574 578 1115 1494 219,1

мәгариф 507260 573064 556900 624857 837871 165,2

Мәдәният, кинематография 
һәм массакүләм мәгълүмат 
чаралары

54728 83161 78893 71245 95447 174,4

Сәламәтлек саклау, физик 
культура һәм спорт

484 517 92364,4 103035 140318 28991,3

Социаль сәясәт 14568 13539 13871 16603 22243 152,7

Башка чыгымнар 137689 58566 34003 38047 50972 37,0

Барлыгы: 884167 873341 902169,9 996960 1335660 151,1

Профицит, дефицит (+, -) 28822 18344 100 450 700  

 4



16нчы таблица. 2016-2021 елларга Стратегиянең максатчан күрсәткечләре 

номер . Еллык күрсәткечләр 
2016 2017 2018 2019 2021 

1 Тулай территориаль продукт, млн. сум 6866,20 7495,8 8216,5 2621,2 9522,0
2 ҖТПның тупланган үсеш темпы, % 104 105 112,3 120 139
3 Эре һәм урта предприятиеләр буенча өстәмә бәя, млн. сум. 2274,8 2536,1 3058,9 3331,2 4015,8
4 Хезмәт җитештерүчәнлеге, млн. сум 0,324 0,34 0,36 0,38 0,43
5 Уртача еллык халык саны-мең кеше. 35,7 35,4 35,19 34,95 34,45
6 Туучылар саны, кеше. 395 334 298 339 376
7 Кеше үлеме, кеше саны 520 483 489 538 545
8 Туу коэффициенты 11,1 9,4 8,5 9,5 10,1

9
Икътисадта мәшгульләр саны (аерымланган предприятиеләрне исәпкә 
алып), мең кеше.

21,8 21,8 18,8 18,8 18,8

10 Рәсми рәвештә теркәлгән эшсезләр саны, кеше 186 123 125 169 169
11 Эшсезлек дәрәҗәсе, % 0,85 0,56 0,58 0,9 0,9
12 Эшчеләрнең исемлек буенча уртача саны-мең кеше. 9,98 10,5 8,92 8,62 8,49

13
Эре һәм урта предприятиеләр, коммерцияле булмаган оешмалар 
хезмәткәрләренең уртача айлык уртача айлык хезмәт хакы.

26655,8 26837 32242,8 33854,9 38398,3

14 Пенсияләрнең уртача күләме, сум. 10980,05 11920,99 12400 13008 13900
15 Бер кешегә аена акчалата керем, бер кешегә-бер сум. 18701,7 17967,6 21167,4 22246,9 24973,0

16
«Төзелеш» эшчәнлеге төре буенча оешмаларның үз көчләре белән 
башкарылган эшләр күләме, млн. сум.

1225,6 1126,3 1325,6 1361,8 1415,0

17 торак тапшыру, мең кв. метр 21,4 20,3 20,2 15,0 15,0
18 шул исәптән 1 кешегә, кв. метрга файдалануга тапшыру 0,60 0,57 0,57 0,43 0,44

19
Бер кешегә, кв. метрга исәпләгәндә торакның гомуми мәйданы белән 
тәэмин ителеш

26,5 27,3 27,87 28,3 28,74

20

Төрләр буенча торак фондын төзекләндерү (гомуми мәйданның% ):
- су белән тәэмин итү
- канализация
- җылылык белән тәэмин итү
- газлаштыру

66,5
59,6
100
98,6

66,7
59,7
100
98,7

67,5
59,8
100
98,8

68,2
59,9
100
98,9

69,5
60,0
100
99,0

21 Халыкның медицина ярдәме белән канәгать булуы, % 90 93 95 92 94
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22 Халыкның тәэмин ителеше:
23 больничный койкалар, бер./10 мең кеше 34,5 32,5 32,5 32,5 32,5
24 амбулатор-поликлиника учреждениеләре, сменага 10 мең кеше 241,4 242,3 210,0 210,0 210,0
25 табиб-барлык белгечлекләр, кешегә-10 мең кеше. 19,5 18,9 17,1 18,0 19,6
26 урта медицина персоналы, кешегә-10 мең кеше. 65,6 61,2 68,4 70,0 71,0
27 Халык саны 1000 кешегә исәпләнгән  авырулар саны 1236,3 1188,9 1302,5 1240 1100
28 Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре саны, бер. 16 16 11 11 10
29 Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә урыннар саны 1870 1870 2062 2062 2081

30
1-6 яшьлек балаларның гомуми санында муниципаль мәгариф 
учреждениеләрендә аларны карап тоту буенча мәктәпкәчә белем бирү 
хезмәте һәм (яки) хезмәтен алучы 1-6 яшьлек балалар өлеше, %

69,14 71,07 68,50 65,09 65,0

31
1 - 6 яшьлек балаларның гомуми санында муниципаль мәктәпкәчә 
белем бирү учреждениеләренә билгеләү өчен исәптә торучы 1 - 6 
яшьлек балалар өлеше, %

7,0 9,10 6,69 6,60 6,40

32 Гомуми белем бирү учреждениеләре саны, 27 25 21 20 20
33 Гомуми белем бирү учреждениеләрендә урыннар, урыннар саны 5280 5225 5140 4950 5090

34

Рус теле һәм математика буенча бердәм дәүләт имтиханын тапшырган 
затлар өлеше, әлеге фәннәр буенча бердәм дәүләт имтиханында 
катнашкан муниципаль гомуми белем бирү учреждениеләрен 
тәмамлаучыларның гомуми санында., %

100 100 100 100 100

35
Урта (тулы) белем турында аттестат алмаган муниципаль гомуми 
белем бирү учреждениеләрен тәмамлаучылар саны. 0 0 0 0 0

36
Төрле оештыру-хокукый формадагы оешмаларда өстәмә белем бирү 
буенча хезмәтләр алучы 5-18 яшьлек балалар өлеше һәм әлеге яшь 
төркемендәге балаларның гомуми санында милек рәвешләре, %

51,8 55,7 73,9 74,20 74,50

37 Китапханәләрнең электрон каталогы, запрос күләме. 16,3 17,9 18,7 19,7 20,9

38
Җирле үзидарә органнары тарафыннан оештырылган түләүле мәдәни-
ял чараларында катнашучы халык өлеше, % 133,3 141,2 139,0 141,3 143,4

39
Экскурсияләргә һәм күргәзмәләргә килүчеләр саны (музей-күргәзмә 
эшчәнлеге), мең кеше. 12340 15560 17765 18120 19400

40
Физик культура һәм спорт белән даими шөгыльләнүче халык саны-мең
кеше. 14170 14662 15107 15128 15140

41
Даими рәвештә физик культура һәм спорт белән шөгыльләнүче 
халыкның чагыштырма күләме, % 39,58 41,07 42,93 43,28 43,95

42
Халыкны спорт корылмалары белән тәэмин итү (норматив 
ихтыяҗдан), % 52 61 61 61 61
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43 Патриотик клублар саны (ед) 5 5 8 8 8
44 Туристлар агымы күләме, мең кеше 0 0 0 0,9 1,8
45 Шәһәр округы (муниципаль район) җирле үзидарә органнары 

эшчәнлегеннән халыкның канәгать булуы), % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

46 Муниципаль берәмлек бюджетының үз керемнәренең гомуми 
күләмендә (субвенцияләрне исәпкә алмыйча) җирле бюджетның салым
һәм салым булмаган керемнәре өлеше (түләүләрнең өстәмә 
нормативлары буенча салым керемнәреннән тыш)), %

24,30 19,80 21,80 22,00 23,00

47 Муниципаль берәмлекнең бер кешесенә исәпләгәндә муниципаль 
берәмлек бюджеты чыгымнары, сум. 1336,05 1371,70 1660,80 1738,50 1738,50

48 Муниципаль  милек  формасындагы  оешмаларның  бөлгенлек
стадиясендә  булган  төп  фондлары  өлеше  муниципаль  милек
формасындагы оешмаларның төп фондларында (ел ахырына тулы исәп
хакы буенча))

0 0 0 0 0

49
Пассажирлар  әйләнеше,  мең  пассажир-километр  (транспорт  төре-
автобуслар) 1,896 4,746 7,830 7,900 8,100

50 Теркәлгән җинаятьләр саны, бер. 343 305 355 315 293
51 Җинаятьчелек дәрәҗәсе (10 мең кешегә кылынган җинаятьләр саны), 

бер./10 мең кеше. 96,0 86,3 100,9 90,1 85,0

52 Авыл хуҗалыгы продукциясе барлык категория хуҗалыкларда, млн. 
сум. 3121,4 3160,2 3179,2 3323,3 3613,7

53 АГРОСӘНӘГАТЬ комплексы предприятиеләре буенча авыл хуҗалыгы
продукциясен сатудан кергән табыш, млн. сум. 1159,424 962,805 988,162 1189,75 1249,242

54 Аларның гомуми санында табышлы авыл хуҗалыгы оешмалары 
өлеше, % 100 100 100 100 100

55 Икътисадый эшчәнлекнең төп төрләре буенча оешмаларның үзләре 
җитештергән төяп җибәрелгән товарлар, үз көчләре белән 
башкарылган эшләр һәм күрсәтелгән хезмәтләр күләме, млн. сум.

1889,2 2635,1 3223,5 3355,9 3639,0

56 Сәнәгать җитештерүе индексы, % 115,4 165,1 104,1 100,2 101,3
57 продукция җитештерү натураль чагылышында:
58 җылылык энергиясе, мең Гкал 60 62,9 62,9 63 63
59 эре мөгезле терлек ите, тонна 2120,0 4186,5 4621,2 4630 4690
60 дуңгыз ите, тонна 51,4 416,1 101,1 150,0 190,0
61 икмәк һәм икмәк әйберләре, тонна 1972,8 1499,0 1240,3 1350,0 1380,0
62 алкогольсез эчемлекләр, мең дкл 13,2 12,0 11,9 12,1 12,6
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63 Норматив таләпләргә җавап бирми торган юллар өлеше, % 47,20 43,90 41,7 40,4 38,0
64 Торак урыннары алган һәм хисап елында торак шартларын яхшырткан

халыкның гомуми санында мохтаҗлар буларак исәптә торучы халык 
өлеше, %

14,86 1,81 1,60 1,65 1,73

65 Иҗтимагый җирле үзидарәләрнең саны бер. 4 4 4 4 4
66 Җәмәгать инфраструктурасы объектларын төзү, реконструкцияләү һәм

капиталь ремонтлау программаларының эш графигы нигезендә 
башкарыла торган өлеше, %

100 100 100 100 100

67 Торак  төзелеше,  шәхси  төзелеш  һәм  торак  төзү  максатларында
комплекслы үзләштерү өчен бирелгән җир кишәрлекләренең мәйданы
10 мең кешегә исәпләнгән.

2,18 2,89 1,98 1,78 1,44

68 Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары саны, 10 мең кешегә бер. 178,78 171,37 179,58 179,70 181,5

69
Барлык предприятиеләр һәм оешмалар хезмәткәрләренең исемлек 
буенча уртача саны (Тышкы яраштыручыларсыз), %  14,47 14,58 17,61 17,70 18,00

70 Барлыгы кече эшмәкәрлек субъектлары теркәлгән (ел башына), бер. 129 129 129 136 140

71
Кече предприятиеләр буенча (микропредприятиеләрне дә кертеп) 
хезмәткәрләрнең исемлек буенча уртача саны (Тышкы 
яраштыруларсыз), мең кеше.

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

72
Кече предприятиеләр әйләнеше (шул исәптән микропредприятиеләр), 
млн. сум. 2062,9 3335,6 4212,5 4423,1 5035,6

73 ВТПда кече һәм урта бизнес өлеше, % 20,3 26,3 27 27,4 28,9

74
Кече  (микропредприятиеләрне  дә  кертеп)  буенча  уртача  айлык
номиналь хезмәт хакы, сум 13945,67 14391,9 15711,3 17203,9 20816,7

75
Кече (микропредприятиеләрне дә кертеп) һәм урта предприятиеләрнең
(гамәлдәге бәяләрдә) әйләнеше үсешенең җыелган темпы 2015 елга, ,
%

93.6 151.4 191.2 200.8 228.6

76 Төп  капиталга  республика  инвестицияләрендә  муниципаль  район
(шәһәр округы) өлеше, % 0.38 0.38 0.43 2.79 0.4

77 Җан башына исәпләгәндә төп капиталга инвестицияләр күләме, сум. 67254 67832 76253 147645 93113
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17нче таблица.  Стратегияне гамәлгә ашыру планы буенча чаралар комплексы 

Әгерҗе муниципаль районында мәгариф өлкәсендә стратегия буенча гамәлгә ашыруга планлаштырылган чаралар 

номер Чара
Үтәү

сроклары
Җаваплы башкаручы

Акча күләме,
мең сумнарда

чыганаклар

1 Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында робот 
техникасын үстерү: мәктәпкәчә белем бирүнең 
федераль дәүләт белем бирү стандартларын гамәлгә
кертү буенча “Лего" уен комплектлары белән 
балалар бакчалары – база мәйданчыкларын тәэмин 
итү

2016 Мәгариф идарәсе,
Районның мәгариф

оешмалары

50 ТР бюджеты

2 Мәктәпкәчә белем бирү өлкәсендә инновацияләргә 
ярдәм итү грант программаларында катнашу, шул 
исәптән юнәлешләр буенча грант программаларын 
гамәлгә ашыруда катнашу: "Иң яхшы мәктәпкәчә 
белем бирү оешмасы»,» сәламәтлек саклау 
тирәлеген үстерү буенча иң яхшы мәктәпкәчә 
белем бирү оешмасы", "Татарстан 
Республикасының Ел тәрбиячесе"»

2016-2030 Мәгариф идарәсе,
Районның мәгариф

оешмалары

45

200

ӘМР бюджеты

ТР бюджеты

3 Иң яхшы билингваль балалар бакчасы грантында 
катнашу

2016-2030 Мәгариф идарәсе,
Районның мәгариф

оешмалары

5000 ТР бюджеты

4 Content and Language Integrated Learning (CLIL) 
проекты

2016-2030 Мәгариф идарәсе,
Районның мәгариф

оешмалары

5000 ТР бюджеты

5 English First халыкара белем бирү үзәге проектында
катнашу

2016-2030 Мәгариф идарәсе,
Районның мәгариф

оешмалары

15000 ТР бюджеты

6 Инновацион эш методларын кулланучы мәгариф 
белән идарә итү муниципаль органнары 
методистларына грант ярдәмендә катнашу («безнең
иң яхшы методист" гранты)

2016-2030 Мәгариф идарәсе,
Районның мәгариф

оешмалары

10000 ТР бюджеты

7 Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 
министрлыгының Коррупциягә каршы сәясәтен 
тормышка ашыру гамәлләре турында хисаплар)

2016-2030 Мәгариф идарәсе,
Районның мәгариф

оешмалары

15000 ТР бюджеты
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8 Психологик-педагогик үзәкләрне һәм мәгариф 
системасы хезмәтләрен үстерү буенча муниципаль 
берәмлекләргә грант ярдәмендә катнашу

2016-2030 Мәгариф идарәсе,
Районның мәгариф

оешмалары

10000 ТР бюджеты

9 Югары квалификация категориясенә ия булган 
укытучыларга грант ярдәмендә катнашу:
"Укытучы-остаз»
"Укытучы-эксперт»

2016-2030 Мәгариф идарәсе,
Районның мәгариф

оешмалары

25300 ТР бюджеты

10 Робототехника буенча программаларны гамәлгә 
ашыручы мәгариф оешмаларына грант ярдәмендә 
катнашу

2016-2030 Мәгариф идарәсе,
Районның мәгариф

оешмалары

300 ӘМР бюджеты

11 Робототехника буенча республика ярышларында 
катнашу

2016-2030 Мәгариф идарәсе,
Районның мәгариф

оешмалары

300 ӘМР бюджеты

12 «Мәгълүматлаштыру 3.0» проектын гамәлгә кертү:
Заманча Кызыклы фән һәм эксплораториум 
үзәкләре, шул исәптән:
"Kidspace" балалар һөнәрләр шәһәре "проектын 
үстерүгә булышлык күрсәтү, «Kidspace" һөнәрләр 
шәһәренә экскурсияләр оештыру»

2016-2030 Мәгариф идарәсе,
Районның мәгариф

оешмалары

400 ТР бюджеты

13 Балалар техник иҗатын үстерү һәм аңа ярдәм итү 
буенча Татарстан Республикасы Муниципаль 
берәмлекләре Республика фестивалендә катнашу

2016-2030 Мәгариф идарәсе,
Районның мәгариф

оешмалары

300 ӘМР бюджеты

14 АНА ТЕЛЕ проектын гамәлгә ашыруда катнашу 2016-2018 Мәгариф идарәсе,
Районның мәгариф

оешмалары

50 ӘМР бюджеты

15 "Татар иле" интернет-проектын үстерүдә һәм алга 
этәрүдә катнашу

2016-2030 Мәгариф идарәсе,
Районның мәгариф

оешмалары

150 ӘМР бюджеты

16 ТР Әгерҗе муниципаль районында «Татарстан 
Республикасы дәүләт телләрен һәм башка телләрне 
саклау, өйрәнү һәм үстерү " муниципаль 
программасын тормышка ашыру

2018-2020 Мәгариф идарәсе,
районның мәгариф

оешмалары

- ӘМР бюджеты

17 ТАССРның 100 еллыгына багышланган чараларны 
тормышка ашыру

2019-2020 Мәгариф идарәсе,
районның мәгариф

- ӘМР бюджеты
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оешмалары

18 Белем бирү учреждениеләрен капиталь 
ремонтлау программасында катнашу

2016 Әгерҗе муниципаль
районы башкарма

комитеты;
Мәгариф идарәсе 

183710 ТР бюджеты

19 Яңа белем бирү учреждениеләре төзелеше:

19.1 Күләгәш авылында 100 урынга исәпләнгән мәктәп-
балалар бакчасы

2017 Әгерҗе муниципаль
районы башкарма

комитеты;
ТР ӘМР башкарма

комитетының мәгариф
идарәсе

140000 РФ һәм ТР бюджеты

19.2 Әгерҗе шәһәрендә балалар иҗат йорты 2019 Әгерҗе муниципаль
районы башкарма

комитеты;
Мәгариф идарәсе 

372800 РФ һәм ТР бюджеты

19.3 Әгерҗе шәһәрендә урта мәктәп (мәктәпкәчә 
төркемнәр белән) 560+80

2020-2022 Әгерҗе муниципаль
районы башкарма

комитеты;
Мәгариф идарәсе 

500000 РФ һәм ТР бюджеты

20 Мәгариф  милли проекты кысаларында:
- «Технология», «Информатика», тормыш иминлеге
нигезләре буенча үзәкләрне җиһазлау өчен 
җиһазлар һәм укыту чаралары сатып алу, Тирсә 
урта мәктәбе, Бима урта мәктәбе өчен дәрестән 
тыш эшчәнлек.

2019 Мәгариф идарәсе 1777,0 ТР бюджеты

Әгерҗе муниципаль районында стратегия буенча мәдәният өлкәсендә гамәлгә ашыруга планлаштырылган чаралар
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номер Чара
Үтәү

сроклары
Җаваплы башкаручы

Акча күләме,
мең сумнарда

чыганаклар

1 Мәдәният учреждениеләре төзелеше:
 Азево авылы а/к-50 урын
 Салагыш мәдәният йорты
 Мәдәният  милли проекты 

кысаларында:
 Шаршада – 50 урын
 Кадрәк КФҮ (к – 100 урын, башлангыч 

мәктәп-бакчасы))
 Биектау КФҮ (к– 50 урын, башлангыч 

мәктәп-бакча)

2017
2018

2019

2020

2022

Әгерҗе муниципаль
районы

119850

7453,3

50 000

ТР бюджеты, ӘМР
бюджеты

ТР бюджеты

2 Мәдәният учреждениеләренә капиталь ремонт:
 Исәнбай Мәдәният йорты
 Кырынды авыл мәдәният йорты
 Балалар сәнгать мәктәбе
 Нарат авыл җирлеге/к
 Иске Эсләк авыл мәдәният йорты
 Кадыбаш авыл мәдәният йорты
 Иж-Бубый Мәдәният йорты
 Бима Мәдәният йорты
 Кичкетаң авыл мәдәният йорты
 Девәтернә Мәдәният йорты

2017
2020

2021
2021
2022
2022
2023
2024
2025

Әгерҗе муниципаль
районы

81000 ТР бюджеты, ӘМР
бюджеты

3 Тирсә Мәдәният йортында капиталь ремонт 2016 ТР ГИСУ 8943 ТР ГИСУ 
ТР бюджеты

4 Заводская урамында Мәдәният йорты төзелеше 2016 МирСтрой ҖЧҖ 15200 ТР ГИСУ
5 Яңа форматтагы китапханә булдыру 2017-2025 Әгерҗе муниципаль

районы
10000 ӘМР бюджеты, РФ, ТР

спонсорлык һәм
хәйрия ярдәме, ТР

гранты
6 Мәдәният учреждениеләренең матди-техник 

базасын ныгыту
2016-2030 Әгерҗе муниципаль

районы башкарма
180000 ӘМР бюджеты,

Хәйриячеләр,
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комитеты иганәчеләр акчасы,
учреждениеләрнең

бюджеттан тыш
акчалары

7 Югары профильле белемле белгечләрне арттыру 2016-2030 Әгерҗе муниципаль
районы башкарма

комитеты

5000 РФ, ТР, ӘМР бюджеты

8 Милли-мәдәни үзәкләр буенча туристлык 
маршрутларын үстерү

2017-2030 Мәдәният бүлеге, ТР
Әгерҗе муниципаль
районы Башкарма

комитеты

7000 ӘМР бюджеты,
Хәйриячеләр,

иганәчеләр акчалары,
учреждениеләрнең

бюджеттан тыш
акчалары, Грантлар,

Премияләр.

Әгерҗе муниципаль районында сәламәтлек саклау өлкәсендә стратегия буенча гамәлгә ашыруга планлаштырылган чаралар
номер Чара Үтәү

сроклары
Җаваплы башкаручы Акча күләме,

мең сумнарда
чыганаклар

1. Кеше капиталы (ТР Сәламәтлек саклау 
министрлыгы белән килешү буенча)

2016-2030 "Әгерҗе РҮХ», ТР ӘМР
башкарма комитеты

- -

1.1. Туучылар санын арттыру (ТР Сәламәтлек саклау 
министрлыгы белән килешү буенча)

2016-2030 "Әгерҗе РҮХ», ТР ӘМР
башкарма комитеты

- -

1.1.1. Ана һәм баланы саклау хезмәтен камилләштерү (ТР
Сәламәтлек саклау министрлыгы белән килешү 
буенча)

2016-2030 "Әгерҗе РҮХ», ТР ӘМР
башкарма комитеты

- -

1.1.1.1
.1

«Кризислы йөклелек» кабинетын булдыру һәм 
җиһазлау (ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы 
белән килешү буенча) 

2016-2018 "Әгерҗе РҮХ», ТР ӘМР
башкарма комитеты

-

1.1.2. Сабыйлар үлемен профилактикалау 2016-2030 "Әгерҗе РҮХ"» 1500 РФ бюджеты (бала
тудыру

сертификатлары)
1.1.2.1 Милли тормыш.«Сәламәтлек» проекты (ТР 

Сәламәтлек саклау министрлыгы белән килешү 
буенча)

2016-2021 "Әгерҗе РҮХ"»

1.2. үлүчеләр санын киметү һәм гомер озынлыгын 
артты-ру:
 Әгерҗе муниципаль районында үлүчеләр санын 

2016-2030 "Әгерҗе РҮХ», ТР ӘМР
башкарма комитеты

- -
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киметү планы буенча чараларны тормышка ашыру 
(ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы белән килешү 
буенча)

1.2.2.
Халыкны диспансерлаштыру белән тәэмин итү (ТР 
Сәламәтлек саклау министрлыгы белән килешү 
буенча)

2016-2021 » Әгерҗе РҮХ", ТР ӘМР
башкарма комитеты,

предприятие һәм оешма
җитәкчеләре, авыл

җирлекләре
башлыклары, ТИҮ

җитәкчеләре

- -

1.2.3.
Медицина хезмәтләренең сыйфатын күтәрү. 
Авыруларны диагностикалау һәм дәвалау 
сыйфатын алга таба яхшырту (ТР Сәламәтлек 
саклау министрлыгы белән килешү буенча)

2016-2021 "Әгерҗе РҮХ"» - -

1.3.
Кан әйләнеше системасы авыруларыннан үлүчеләр 
санын киметү (ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы 
белән килешү буенча)

2016-2030 "Әгерҗе РҮХ», ТР ӘМР
башкарма комитеты

10000 ОМС чаралары

1.3.1.
Инсульт, миокард инфаркты проблемалары, 
кичектергесез халәтләрне үстергәндә гамәлләр 
кагыйдәләре, диспансеризацияне үтүгә 
мотивлаштыру турында белешмәлекләр һәм 
мәгълүмати листовкалар тарату (ТР Сәламәтлек 
саклау министрлыгы белән килешү буенча)

2016-2021 "Әгерҗе РҮХ», ТР ӘМР
башкарма комитеты

- -

1.3.2.
Мәкаләләрне ММЧда урнаштыру, йөрәк-кан 
тамырлары системасы авыруларын 
профилактикалау турында район оешмалары 
коллективларында табиб чыгышлары (ТР 
Сәламәтлек саклау министрлыгы белән килешү 

2016-2021 "Әгерҗе РҮХ», ТР ӘМР
башкарма комитеты

- -
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буенча)

1.4.
ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы белән килешү 
буенча онкологик авырулардан үлем-китемне 
киметү)

2016-2030 "Әгерҗе РҮХ», ТР ӘМР
башкарма комитеты

800 ОМС чаралары

1.4.1.
Онкологик авыруларны иртә ачыклау һәм үз 
вакытында дәвалау (ТР Сәламәтлек саклау 
министрлыгы белән килешү буенча)

2016-2030 "Әгерҗе РҮХ"» - -

1.4.2. ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы белән килешү 
буенча, яңа белемнәрне профилактикалау турында 
халыкка мәгълүмат бирү)

2016-2021 » Әгерҗе РҮХ", ТР ӘМР
башкарма комитеты,

предприятие һәм оешма
җитәкчеләре, авыл

җирлекләре
башлыклары, ТИҮ

җитәкчеләре

- -

1.5. Юл-транспорт һәлакәтләреннән үлүчеләр саны 
киметү. Юл-транспорт травматизмын 
профилактикалау программасы кысаларында 
чаралар планын тормышка ашыру (ТР Сәламәтлек 
саклау министрлыгы белән килешү буенча)

2016-2030 "Әгерҗе РҮХ», ТР ӘМР
башкарма комитеты,

ЮХИДИ

100 ОМС чаралары

1.6. иртә үлүчеләр санын (шул исәптән алкогольле 
агуланулар һәм суицидлардан) киметү һәм 
булдырмый калу  (ТР Сәламәтлек саклау 
министрлыгы белән килешү буенча)

2016-2030 "Әгерҗе РҮХ", ТР ӘМР
башкарма комитеты,
ЭЭМ, Чаллы Дәүләт

алкоголь инспекциясе

50 ОМС чаралары

2. Тармакны квалификацияле медицина кадрлары
белән тәэмин итү

2.1. Табибларга " грант» ярдәм программасын 
тормышка ашыру (ТР Сәламәтлек саклау 
министрлыгы белән килешү буенча)

2016-2021 "Әгерҗе РҮХ», ТР ӘМР
башкарма комитеты

-

2.2. Табибларны торак белән тәэмин итү. Инвестицион 
һәм арендалы торак төзелеше (ТР Сәламәтлек 

2016-2021 "Әгерҗе РҮХ», ТР ӘМР
башкарма комитеты

37000
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саклау министрлыгы белән килешү буенча)

3. Башлангыч медицина- санитария ярдәмен 
үстерү ярдәмче программасы

3.1 Сәламәтлек саклау милли проект кысаларында :
- 5 фельдшер-акушерлык пунктын модульле 
пунктларга алыштыру.
- "Әгерҗе РҮХ" ДАССОның балалар 
поликлиникасы төзелеше

2020-2030

2020

"Әгерҗе РҮХ"», 
Әгерҗе муниципаль
районы башкарма

комитеты

12000 ТР бюджеты

3.2 Барлык гражданнарны да елга кимендә бер тапкыр 
профилактик медицина тикшерүләре белән тәэмин 
итү. 
2024 елга 70% ка кадәр (2019 елның 1 яртыеллыгы 
– 37%) гражданнарны профилактик медицина 
тикшерүләре белән тәэмин итү.

2019-2024 Әгерҗе үзәк район
хастаханәсе

- -

3.3 Медицина оешмасы регистратурасына күзгә-күз 
мөрәҗәгать итмичә генә гражданнар тарафыннан 
кылынган табибка язмалар өлеше, %
2024 елга язылу өлеше-71% (2018 ел-48%).

2019-2024 Әгерҗе үзәк район
хастаханәсе

- -
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Әгерҗе муниципаль районында стратегия буенча физкультура һәм спорт өлкәсендә гамәлгә ашыруга планлаштырылган чаралар

ном
ер

Чара
Үтәү

сроклары
Җаваплы башкаручы

Акча күләме,
мең сумнарда

чыганаклар

1. балаларның үсеп җитүенә һәм аларны тәрбияләүгә ярдәм итә торган инфраструктура булдыру һәм үстерү;

1. 

2.

Ике йөзү бассейны булган спорт-сәламәтләндерү 
комплексы төзелеше
СОК базасында бүлекләр төзү:
- бокс, штангалар, өч төр көрәш;
- баскетбол, волейбол, гандбол, футбол;
- бадминтон, гимнастика.
Район халкы өчен ГТО нормаларын тапшыру өчен 
матди-техник база булдыру:
*ату:
- Локомотив стадионы базасында электрон тир 
бүлмәсен җиһазлау - тир бүлмәсен лицензияләү;
- корал һәм пистолетлар сатып алу
* Су спорт төрләре:
- йөзү; Балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе бүлеген 
ачу, СОК базасында район халкының барлык 
катламнарын шөгыльләнү өчен төркемнәр булдыру.
- тамашачылар өчен зонаны төзекләндерү;
* туризм - туристик каршылыклар полосасын төзү 
һәм җиһазлау
*Чаңгы ярышлары:
- киенү-чишенү, инвентарь саклау урыннары, 
административ бина урнаштыру ;

2017 ӘМР башкарма
комитетының спорт һәм
туризм эшләре бүлеге,

Башкарма комитет
җитәкчесенең

инфраструктура үсеше
буенча урынбасары

214549

5000

24000

3500

50

150

"Татнефть" ААҖ
чаралары»

ТР бюджеты

ТР бюджеты

ТР бюджеты

3. Стадионны, административ бинаны капиталь 
ремонтлау

2017-2018 Башкарма комитет
җитәкчесенең

инфраструктура үсеше
буенча урынбасары

1800 Инвесторлар,
иганәчеләр.

4. "Спутник» балалар һәм яшүсмерләр спорт 2018-2020 ӘМР башкарма 2200 ТР бюджеты, ТР
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мәктәбендә капиталь ремонт (яктырту) комитетының спорт һәм
туризм эшләре бүлеге

Хоккей федерациясе,
ДЮСШ акчалары

5. 8 спорт универсаль мәйданчыклары урнаштыру 
(данә)

2016-2021 Башкарма комитет
җитәкчесенең

инфраструктура үсеше
буенча урынбасары

16400 ТР бюджеты

6. Салагыш спорт залын капиталь ремонтлау 2018 Башкарма комитет
җитәкчесенең

инфраструктура үсеше
буенча урынбасары,

Салагыш авыл җирлеге
башлыгы

1200 ӘМР бюджеты

7. Тирсә авыл клубы яктырткычларын ремонтлау 2019 Тирсә авыл җирлеге
башлыгы

1500 ӘМР бюджеты

8. Күләгәш авылының чаңгы базасын ремонтлау 2020 Күләгәш авыл җирлеге
башлыгы

1500 ӘМР бюджеты

9. Балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе өчен җиһазлар 
һәм спорт инвентаре сатып алу

2016-2021 ӘМР башкарма
комитетының спорт һәм
туризм эшләре бүлеге

4200 ТР бюджеты

10. Палаткалы лагерь оештыру. Байдаркаларда йөзүнең 
туристик маршрутын эшләү:
- коррекция мәктәбенең пляж территориясен 
төзекләндерү;
- байдаркалар, экипировка, оснасткалар сатып алу;

2018 Башкарма комитет
җитәкчесенең беренче

урынбасары,
ӘМР башкарма

комитетының спорт һәм
туризм эшләре бүлеге

700
100

ТР бюджеты

ӘМР бюджеты

11. Тренер-укытучылар өчен шартлар тудыру: яшәү 
урыны буенча тренер ставкалары белән тәэмин итү 
4 ст.

2016-2018 2500 ТР бюджеты

12. Демография милли проекты кысаларында:
«Хезмәткә һәм оборонага әзер» (ГТО) Бөтенроссия 
физкультура-спорт комплексына әзерлек өчен кече 
спорт мәйданчыклары булдыру өчен спорт-
технологик җиһазлар сатып алу)

2021 ӘМР башкарма
комитетының спорт һәм
туризм эшләре бүлеге

2430,25
570,05

РФ бюджеты
ТР бюджеты

2. Үз-үзеңне саклау һәм сәламәт, актив тормыш дәвамлылыгы үсеше.

 18



1. Халыкның барлык категорияләре арасында 
физкультура-сәламәтләндерү чаралары, җәйге һәм 
кышкы спорт төрләре буенча спартакиадалар һәм 
декадалар үткәрү. ГТО нормаларын тапшырган 
халык санын 50% ка кадәр арттыру.

2015-2030 Тестлаштыру үзәге. - ӘМР бюджеты

2. Даими рәвештә физик культура белән 
шөгыльләнүчеләр санын 2030 елга район халкының 
гомуми саныннан 50% ка кадәр арттыру. Адаптив 
физкультура белән шөгыльләнүчеләр санын 30% ка 
кадәр арттыру.

2015-2030 ӘМР башкарма
комитетының спорт һәм
туризм эшләре бүлеге

Ел саен ӘМР бюджеты

3. Спорт резервын әзерләү.

1. Спорт резервын әзерләү системасының кадрлар 
потенциалын үстерү. Балалар-яшүсмерләр спорт 
мәктәбендә шөгыльләнүчеләрнең гомуми саныннан 
60% ка кадәр разрядчылар саны арттыру.

2015-2030 ӘМР башкарма
комитетының спорт һәм
туризм эшләре бүлеге,

«ДЮСШ», «Радуга
талантов».

- ӘМР бюджеты.

Әгерҗе муниципаль районында яшьләр сәясәте өлкәсендә Стратегияне гамәлгә ашыру буенча планлаштырылган чаралар
номе

р
Чара Үтәү

сроклары
Җаваплы башкаручы Акча күләме,

мең сумнарда
чыганаклар

1. Әгерҗе шәһәре яшьләр сәясәте учреждениеләренең 
(«Яшьтәш» яшүсмерләр клубы, «Алмалы» 
яшүсмерләр клубы, «Форпост» физкультура-спорт 
җәмгыяте, Яшьләр үзәге) матди-техник базасын 
киңәйтү)

2019-2022 ТР Әгерҗе муниципаль
районы Башкарма

комитеты, җирле үзидарә
органнары

1500 ТР бюджеты, ӘМР
бюджеты

2. Мәгариф учреждениеләре базасында районда хәрби-
патриотик клублар челтәрен киңәйтү.
"2016-2020 елларга Россия Федерациясе 
гражданнарын патриотик тәрбияләү» программасын 
гамәлгә ашыру 

2018-2020 ТР Әгерҗе муниципаль
районы Башкарма

комитеты, җирле үзидарә
органнары

Мәгариф идарәсе,

750 ӘМР бюджеты

3. Иҗтимагый яшьләр оешмалары белән эшләү:
1.Иҗтимагый оешмалар эшенә җәлеп ителгән 
яшьләр санын арттыру
2. ММИ статусында теркәлү (грант конкурсларында 

2017-2020
елларга

ТР Әгерҗе муниципаль
районы Башкарма

комитеты, җирле үзидарә
органнары

100 ӘМР бюджеты
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катнашу һәм ОМО чараларын уздыруга Финанс алу 
өчен кирәк)

4. Предприятиеләрдә яшьләргә ярдәм итү системасын 
булдыру:
1. Эшче  яшьләр  белән  эшләү  буенча  муниципаль

программа эшләү

2. Эшләүче яшьләрнең район советын төзү

3. Район  предприятиеләре  җитәкчелегенең  үзара

хезмәттәшлеген оештыру

2017-2020
елларга

ТР Әгерҗе муниципаль
районы Башкарма

комитеты, җирле үзидарә
органнары

Агымдагы
финанслау

кысаларында

5. Яшьләр сәясәте учреждениеләре базасында яшьләр 
өчен актуаль урыннар булдыру
- өченче урын
- коворкинг
-арт киңлек

2019-2022 ТР Әгерҗе муниципаль
районы Башкарма

комитеты, җирле үзидарә
органнары

1500 ТР бюджеты, ӘМР
бюджеты

Әгерҗе муниципаль районында янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында гражданнарның иминлеген тәэмин итү өлкәсендә
стратегия буенча гамәлгә ашыруга планлаштырылган чаралар

номе
р

Чара Үтәү
сроклары

Җаваплы башкаручы Акча күләме,
мең сумнарда

чыганаклар

1 Район  халкын  су  объектларында  янгын
куркынычсызлыгы һәм куркынычсызлык өлкәсендә
укыту һәм мәгълүмат бирү:

 Уку йортларында конкурслар;
 Начар шартлар турында мәгълүмат.

2016-2030 җирле үзидарә органнары,
ТР буенча 15 ОФПС

ФГКУ 101 янгын бүлеге

агымдагы
финанслау

кысаларында

ӘМР бюджеты

2 профилактик чаралар үткәрү:
 Халыкның социаль имин булмаган 

катламнарының, ялгыз яшәүче өлкән яшьтәге 
кешеләрнең, күп балалы гаиләләрнең яшәү 
урыннарына рейдлар;

 Бакчачылык ширкәтләрен, урман 
массивларын, язгы-җәйге янгын куркынычы 
чорында күпләп ял итү урыннарын 
патрульләү;

 Су объектларын патрульләү.

2016-2030 җирле үзидарә органнары,
ТР буенча 15 ОФПС

ФГКУ 101 янгын бүлеге

агымдагы
финанслау

кысаларында

ӘМР бюджеты
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3 Биналарның янгынга каршы тотрыклылыгын 
арттыру:

 биналарны янгын автоматикасы системалары,
янгын турында хәбәр итү системалары белән 
җиһазлау;

 тышкы янгынга каршы су белән тәэмин итү 
җиһазлары;

 җиңсәләр һәм кәүсәләр белән янгынга каршы 
эчке су белән тәэмин итүнең янгын 
краннарын комплектлау;

 учреждениеләрнең беренчел янгын сүндерү 
чаралары белән комплектлануы.

җирле үзидарә органнары,
предприятиеләр,
учреждениеләр.

агымдагы
финанслау

кысаларында

ӘМР бюджеты

4 Ирекле  янгын  сүндерүчеләр  командаларын  һәм
башка коткару формированиеләрен төзү:

 Район  торак  пунктларында  ирекле  янгын
командалары төзү;

 Татарстан  Республикасы  сулыкларында
коткару  җәмгыяте  региональ  иҗтимагый
оешмасының филиалын төзү;

 Ирекле  янгын  командаларын  янгын  сүндерү
автоцистерналары һәм янгын мотопомпалары
белән тәэмин итү

2016-2030 җирле үзидарә органнары агымдагы
финанслау

кысаларында

ӘМР бюджеты

5 Ясалма  һәм табигый сулыклар,  пирслар һәм
керү  юллары  янында  урнашкан  авыл  торак
пунктларын  җиһазлау,  район  торак
пунктларында  янгынга  каршы  тышкы  су
белән тәэмин итү системасын урнаштыру һәм
реконструкцияләү

2016-2030 җирле үзидарә органнары агымдагы
финанслау

кысаларында

ӘМР бюджеты

Әгерҗе муниципаль районында экологияне саклау өлкәсендә стратегия буенча гамәлгә ашыруга планлаштырылган чаралар
номе

р
Чара Үтәү

сроклары
Җаваплы башкаручы Акча күләме,

мең сумнарда
чыганаклар

1. Атмосфера һавасын саклау
1.1. Территорияләрне яшелләндерү буенча чаралар 2016-2030 МУП "Управление 100 ӘМР бюджеты
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(парклар, скверлар, урамнарны, объектларны һәм 
аларның яшел зоналарын яшелләндерү)

строительства", җирле
үзидарә органнары

1.2. Газ моторлы ягулыкта автобуслар сатып алу (метан) 2016-2030 ИП Нәбиуллин И. К. 19000 РФ бюджеты, ТР
бюджеты, ӘМР

бюджеты, үз
акчалары һәм заем

акчалары
2. су объектларын саклау,

2.1. Чишмәләрне төзекләндерү 2016-2030 җирле үзидарә органнары 500 ӘМР бюджеты
2.2. Әгерҗе елгасын чистарту 2016-2030 Әгерҗе шәһәре МБ агымдагы

финанслау
кысаларында

Әгерҗе шәһәре «МБ
бюджеты»

2.3. Азево авылында янгын сүндерү ихтыяҗлары өчен 
буа корылмасы төзү

2016 җирле үзидарә органнары агымдагы
финанслау

кысаларында

ӘМР бюджеты

2.4 су объектларының су саклау зоналарына урман 
утырту чаралары

2016-2030 җирле үзидарә органнары агымдагы
финанслау

кысаларында

ӘМР бюджеты

3. Җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү
3.1. Су бүлү челтәрләрен үстерү һәм канализациянең 

чистарту корылмаларын төзү (реконструкцияләү) 
буенча чаралар.

Экология милли проекты кысаларында
Кр. Бор авылында чистарту корылмалары төзү-
тәүлегенә 0,15 мең куб. м.

2016-2020

2019

ТР газификация, энергия
саклау технологияләре

һәм инженерлык
челтәрләрен үстерү

Фонды  ДКУ

2000

55000

ТР бюджеты

ТР бюджеты

3.2. Карьерларны рекультивацияләү эшләре 2016-2030 750
3.3. Әгерҗе шәһәрендә (Энгельс ур., Ометов ур., 

Чайковский һәм Киров ур.) контейнер 
мәйданчыклары төзү

2016-2017 ТР ӘМР төзелеш идарәсе 
МУП "Управление 
строительства"

100 ӘМР бюджеты

3.4. Чүп җыю һәм чыгару өчен контейнерлар сатып алу 2016-2030 МУП "Управление
строительства"

200 ӘМР бюджеты

4. Туфракны саклау
4.1. Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрне саклау 

һәм эрозиядән яклау максатларында эрозиягә каршы 
2016-2030 ТР Әгерҗе районы авыл

хуҗалыгы һәм азык-төлек
500 ТР бюджеты
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үсентеләр утырту. идарәсе

5. Экологик түләүләр хисабына табигатьне саклау 
чаралары

2019-2030 җирле үзидарә органнары 11000 ӘМР бюджеты

Әгерҗе муниципаль районында милләтара мөнәсәбәтләр өлкәсендә Стратегияне гамәлгә ашыруга планлаштырылган чаралар
номе

р
Чара

Үтәү
сроклары

Җаваплы башкаручы
Акча күләме,
мең сумнарда

чыганаклар

1. Кр Бор авылында мәчет төзелеше 2016-2030 Әгерҗе мөхтәсибәте 2500 Иганә ярдәме

2. Кр Бор авылында чиркәү төзелеше 2016-2030 Әгерҗе муниципаль
районы

7000 Иганә ярдәме

3. Күпфункцияле мәдәни үзәк (тарих һәм мәдәни мирас
музее, тимер юл тарихы музее һәм Халыклар 
дуслыгы йорты)

2020-2022 Әгерҗе муниципаль
районы, РТЮ ААҖ

20000 ТР бюджеты,
 бюджеттан тыш

акчалар;

4. С. Омгада Изге Богородица чиркәвен торгызу


2018-2025 С.Омга авыл җирлеге 10000 Иганә ярдәме

Әгерҗе муниципаль районында авыл хуҗалыгы тармагында стратегия буенча гамәлгә ашыруга планлаштырылган чаралар

номер Чара
Үтәү

сроклары
Җаваплы башкаручы

Акча күләме,
мең сумнарда

чыганаклар

1 Бөртекле культуралар мәйданнарын саклап калу, 
республиканың төрле селекция үзәкләренең 
культуралары сортларын гамәлгә кертү, даими 
күзәтелә торган экстремаль һава шартларын 
йомшарту, югары маржиналь культураларны 
арттыру, туфракның уңдырышлылыгын арттыру 

2016-2030 Авыл хуҗалыгы
формированиеләре

җитәкчеләре, ТР Әгерҗе
муниципаль районы авыл
хуҗалыгы һәм азык-төлек

идарәсе җитәкчеләре.

390000 РФ бюджеты, ТР
бюджеты, авыл

хуҗалыгы
формированиеләренең

үз акчалары

2 Авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү, 
эшкәртү, саклау һәм эшкәртү технологияләрен 
модернизацияләү, авыл хуҗалыгы предприятиеләре
белән идарә итүнең заманча системасы, 

2016-2030 Авыл хуҗалыгы
формированиеләре

җитәкчеләре, ТР Әгерҗе
муниципаль районы авыл

475000 ТР бюджеты, авыл
хуҗалыгы

формированиеләренең
үз акчалары
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предприятиеләрнең җитештерү-хуҗалык 
комплексын камилләштерү, техник 
модернизацияләү

хуҗалыгы һәм азык-төлек
идарәсе

3 Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 
районының шәхси ярдәмче һәм фермер 
хуҗалыкларына терлекләрнең һәм җитештерелә 
торган продукциянең баш санын арттыру 
максатларында ярдәм итү 

2016-2030 Авыл хуҗалыгы
оешмалары җитәкчеләре,

Әгерҗе муниципаль
районы башкарма

комитеты
ТР Әгерҗе муниципаль
районы авыл хуҗалыгы
һәм азык-төлек идарәсе

98000 ТР бюджеты, ӘМР
бюджеты, авыл

хуҗалыгы
оешмаларының үз

акчалары

3 Төзү, өстәмә буа өчен балык 2016-2017 "Биопродукт» ҖЧҖ,
Татмелиорация

7000 РФ бюджеты, ТР
бюджеты, үз һәм заем

акчалары
4 1. 2600 башка исәпләнгән сөт комплексы төзелешен

тәмамлау
2. Кырынды ашлык саклагычын төзү

2016

2016-2018
еллар

"Ак Барс-Әгерҗе
агрофирмасы" ҖЧҖ

10000

10000

Үз һәм заем чаралары

5 Теплица төзелеше 2016 ИП Ваһапов Р. Р. 1000 Үз һәм заем чаралары

6 Бытбылдык фермасы төзү 2016-2017 А. Г. Солтанов КФХсы 300 Үз һәм заем чаралары

7 Сарык үрчетү 2016-2017 Т. Х. Муллануров КФХсы 500 Үз һәм заем чаралары

8 "Авылдаш-Агро» 2016-2020 "Харисов Р. Р." КФХ 400000 ТР бюджеты, үз һәм
заем акчалары

9 Җиләк-җимеш һәм җиләк культуралары 1,5 га 
мәйданда үстерү

2018-2023 А. Х. Әхмәдиев КФХсы 1698 ТР бюджеты, милек.
акча

10 6 га ачык грунт яшелчәсе (сарымсак) 2018-2023 В. и. Гончаров КФХсы 1681 ТР бюджеты, милек.
акча

11 Җиләк-җимеш һәм җиләк культуралары 1,5 га 
мәйданда үстерү

2019-2025 Әхмәдиев А. И. КФХсы 1698 ТР бюджеты, милек.
акча

12 150 башка исәпләнгән эре мөгезле терлек симертү 
фермасы

2019-2026 КФХ Сәхипов Д. И. 4250 ТР бюджеты, милек.
акча

 24



13 25 башка исәпләнгән сөтчелек фермасы 2019-2025 Сәхипова Г. Ф. КФХ 3350 ТР бюджеты, милек.
акча

14 Авыл җирлеге буенча шәхси ярдәмче хуҗалыклар 
арасында сөт сыерларын асрау буенча мини-
фермалар төзүгә документлар әзерләү 

2019 ел 1.01.19 елның 1
гыйнварына 2 һәм аннан

күбрәк сыер булган шәхси
ярдәмче хуҗалыклар

4000 ТР бюджеты, милек.
Акча

15 390 башка исәпләнгән сөт комплексы төзелеше, 
терлекчелек, умартачылык, атчылык, 
Балыкчылыкның ит юнәлешен үстерү.

2019-2030 "Агрофирма-Тугызбуй"
ҖЧҖ

100 000 ТР бюджеты, 
Бюджеттан тыш 

акча
16 Фермер продуктлары кибете ачу 2019 Әгерҗе Районы

Кулланучылар Җәмгыяте
500 Бюджеттан тыш

 акча
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Әгерҗе муниципаль районында инвестицион эшчәнлек өлкәсендә стратегия буенча гамәлгә ашыруга планлаштырылган чаралар

ном
ер

Чара
Үтәү

сроклары
Җаваплы башкаручы

Акча күләме,
мең сумнарда

чыганаклар

1 Арттыру күләме хисабына яңа цех обвалки ачу. 
"Әгерҗе-Үсеш" сәнәгать мәйданчыгында 
ярымфабрикатлар җитештерү

2016-2017 Әгерҗе ит комбинаты
ҖЧҖ

120000 ТР бюджеты, үз һәм
заем акчалары

2 Транспортны яңарту 2016-2017 Болгар  ҖЧҖ 1300 Үз һәм заем чаралары

3 Техник яктан яңадан коралландыру 2017-2020 Икмәк комбинаты 6350 ТР бюджеты, үз һәм
заем акчалары

4 Әгерҗе АРЭСы базасын төзү 2016-2017 Әгерҗе районы  АРЭСы 125000 ТР бюджеты, үз һәм
заем акчалары

5 Кибет төзелеше (Гоголь ур.) 2016-2021 Мир-строй ҖЧҖ 10000 Үз һәм заем чаралары
6 Кибет төзелеше (Ометов ур.) 2016-2017 Неводчиков Р. А. 10000 Үз һәм заем чаралары
7 Даруханә төзелеше 2016 ИП Кадыйрова Э. И. 6000 Үз һәм заем чаралары
8 Кадыбаш авылында автостоянка һәм кибет төзү 2016-2017 Закиров Ш. М. 1000 Үз һәм заем чаралары
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9 Кибет төзелеше (Октябрь ур., 3а) 2015-2020 Моратов И. А. 2000 Үз һәм заем чаралары
10 Ябык базар төзелеше (К. Маркс ур.) 2015-2020 100 000 Үз һәм заем чаралары
11 Кафе төзелеше (Гоголь ур.) 2018-2019 Мансурова А. М. 10 000 Үз һәм заем чаралары
12 Җиһаз җитештерү цехын киңәйтү, «Трент-мебель» 

станокларын сатып алу (Казан ур.)
2015-2020 ИП Хәмитов Л. Г. 5 000 Үз һәм заем чаралары

13 Автобазаны киңәйтү, җиһазлар сатып алу 2019 Әгерҗе ит комбинаты 70 000 Үз һәм заем чаралары
14 Җәмәгать туклануы объекты өчен кибет 

реконструкцияләү
2015-2020 Хисмәтуллин М. Ш. 10 000 Үз һәм заем чаралары

15 Әгерҗе - үсеш сугым цехы төзелеше 2019-2022 Әгерҗе ит комбинаты 180 000 Үз һәм заем чаралары
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Әгерҗе муниципаль районында төзелеш өлкәсендә стратегия буенча гамәлгә ашыруга планлаштырылган чаралар
номе

р
Чара Үтәү

сроклары
Җаваплы башкаручы Акча күләме,

мең сумнарда
чыганаклар

1 Инвестицион йорт төзелеше (ЗАГС)
(Октябрь ур., 13)

2016 Мир-Строй ҖЧҖ 40000

2 Инвестицион йорт төзелеше
(Октябрь ур., 7)

2016-2025 Гармония ҖЧҖ 160000

3 Гоголь урамында автостоянка төзү 2016 Гармония ҖЧҖ 3000
4 Яшьлек паркын җиһазлау 2016 Мир-Строй ҖЧҖ 1000 ТР ГИСУ
5 Бюджет өлкәсендә җылылык бирүче объектларда 

(мәктәпләр, балалар бакчалары, хастаханәләр, 
клублар) казаннарны алмаштыру программасы):
Исәнбай урта мәктәбе
Кырынды авылы мәдәният йорты

2016-2017 ТР газификация, энергия саклау 
технологияләре һәм инженерлык 
челтәрләрен үстерү Фонды ДКУ

1300 ТР бюджеты

6 Яктырту программасы 2016-2022 ТР газификация, энергия саклау 
технологияләре һәм инженерлык 
челтәрләрен үстерү Фонды ДКУ

10000 ТР бюджеты

6.1 Кулегаш, Байтуган, Зуево, Үтәгән, Иске Эсләк, 
Вәркләд-Бодья, Хор-Ключ, Сукман, Чишмә, Салауш 
авыллары

2017 ТР газификация, энергия саклау 
технологияләре һәм инженерлык 
челтәрләрен үстерү Фонды ДКУ

5000 ТР бюджеты

6.2 Кадрәк авылы, Иске Чекалда авылы, 2018-2020 ТР газификация, энергия саклау 
технологияләре һәм инженерлык 
челтәрләрен үстерү Фонды ДКУ

5000 ТР бюджеты

7 Чиста су программасы 2016-2022 ТР газификация, энергия саклау
технологияләре һәм инженерлык
челтәрләрен үстерү Фонды ДКУ

40000 ТР бюджеты

7.1 Мордыбый, Уразай, Кадыбаш, Көчек авыллары 2016-2017 ТР газификация, энергия саклау 
технологияләре һәм инженерлык 
челтәрләрен үстерү Фонды ДКУ

7200 ТР бюджеты

7.2 Наҗар авылы, Барҗы-Омга авылы 2017 ТР газификация, энергия саклау 
технологияләре һәм инженерлык 
челтәрләрен үстерү Фонды ДКУ

4518 ТР бюджеты

7.3 Гали авылы, Девәтернә авылы, Сарсак-Омга авылы 2018-2020 ТР газификация, энергия саклау 
технологияләре һәм инженерлык 
челтәрләрен үстерү Фонды ДКУ

4500 ТР бюджеты
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8 Күп балалы гаиләләр өчен яңа микрорайонны 
инженер инфраструктурасы белән тәэмин итү

2016-2020 "Сетевая компания" ААҖ
Су каналы ҖЧҖ

"Газпром трансгаз Казан" ҖЧҖ
"Таттелеком" ААҖ»

ТР бюджеты
халык акчасы

9 Әгерҗе ш., Т. Гыйззәт һәм И. Миләев ур., Заречная, 
кыр, Энергетиклар ур.

2017-2020 ТР газификация, энергия саклау
технологияләре һәм инженерлык
челтәрләрен үстерү Фонды ДКУ

10000 ТР бюджеты

10 Юл төзелеше 
Азево авылы-Ташкичү, Кызыл Бор, Сарсак-Омга 
авылларына кадәр Кызыл Яр, Тәбәрле, Сукман, 
Кадрәк авылларына кадәр юл, авыл башында ясалма 
тигезсезлек, кисәтү билгеләре кую

2018-2030 Брус ҖЧҖ 2000 ТР бюджеты

11 Әйләнеч юл төзелеше 2020-2025 Брус ҖЧҖ ТР бюджеты

12 Юлларны ремонтлау 
Байтуган авылы, Шаршада авылы-авыл эчендәге, 
Кичкетаң авылы-авыл эчендә, Иске Эсләк авылы, 
Иске Чекалда - Чапаев урамы

2017-2020 Брус ҖЧҖ 2000 ТР бюджеты

13 Уңайлы шәһәр мохите программасы:
- Әгерҗе елгасы буенда яр буе территориясен 
төзекләндерү белән ясалма сулык булдыру ; ,
- Әгерҗе шәһәренең көньяк-көнчыгыш өлешендә күп 
балалы гаиләләр өчен бирелгән җир белән янәшә ял паркы
урнаштыру;,
- Урамның сул як өлешендә урнашкан Карл Маркс 
урамын төзекләндерү,
- Карл Маркс һәм Әгерҗе урамнары киселешендәге 
Әгерҗе елгасы яр буен төзекләндерү, 300 метр 
озынлыкта,
- Якын-тирә территорияне төзекләндерү белән ял паркын 
урнаштыру;: Ометов ур., 1а, 2а,
- Нариманов һәм Гагарин урамнары киселешендәге буаны
төзекләндерү, шәһәр халкының күпләп ял итү урынын 
булдыру максаты белән башкарыла.

2020-2025 Әгерҗе муниципаль районы
башкарма комитеты

180 000 ТР бюджеты

14 Безнең ишегалды программасы 2020-2022 Әгерҗе муниципаль районы
башкарма комитеты

300 000 ТР бюджеты
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15 Россиянең кече шәһәрләре проектын тормышка 
ашыру 
“Орешник" ял паркы

2015-2020 ТР ӘМР башкарма комитеты
Строй-гигант ҖЧҖ

100 000 РФ бюджеты,
ТР бюджеты,

җирле бюджет,
бюджеттан

тыш чаралар
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Әгерҗе муниципаль районында кече һәм урта бизнесны үстерү өлкәсендә стратегия буенча гамәлгә ашыруга планлаштырылган чаралар
номер Чара Үтәү

сроклары
Җаваплы башкаручы Акча күләме, мең

сумнарда
чыганаклар

1 Законнар һәм гамәлдәге ярдәм программалары 
үзгәрүгә бәйле рәвештә актуаль хокукый 
мәсьәләләр буенча кече һәм урта эшкуарлык 
субъектлары өчен киңәшмәләр һәм семинарлар 
үткәрү.

2016-2030 ТР Әгерҗе муниципаль
районы башкарма комитеты

10,0 ӘМР
бюджеты

2 Җирле һәм республика товар җитештерүчеләренең
күргәзмә-сатуларын оештыру.

2016-2030 ТР Әгерҗе муниципаль
районы башкарма комитеты

10,0 бюджеттан
тыш

чыганаклар
3 Әгерҗе муниципаль районы муниципаль милкенең

буш  мәйданнары  реестрын  ел  саен  яңарту  һәм
киләчәктә район сайтында урнаштыру

2016-2030 ТР Әгерҗе муниципаль
районы башкарма комитеты

агымдагы
финанслау

кысаларында 

ӘМР
бюджеты

4 Муниципаль дәрәҗәдәге сәнәгать мәйданчыклары 
булдыруга һәм аларны үстерүгә булышлык күрсәтү

2016-2030 ТР Әгерҗе муниципаль
районы башкарма комитеты

5 Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 
районы территориясендә инвестиция һәм 
инновацион проектларны гамәлгә ашыруга ярдәм 
итү

2016-2030 ТР Әгерҗе муниципаль
районы башкарма комитеты

6 Яшьләрне эшкуарлык мохитенә җәлеп итү 2016-2030 ТР Әгерҗе муниципаль
районы башкарма комитеты,

яшьләр парламенты

агымдагы
финанслау

кысаларында
7 Махсус салым режимын билгеләү буенча “һөнәри 

керемгә салым" экспериментында катнашу:
Халыкка мәгълүмат бирү;
Теркәлгән үзмәшгульләр саны мониторингы

2019-2028

ел саен

ТР Әгерҗе муниципаль
районы башкарма комитеты

агымдагы
финанслау

кысаларында

ӘМР
бюджеты
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Әгерҗе муниципаль районында тимер юл транспорты предприятиеләрен үстерү өлкәсендә стратегия буенча гамәлгә ашыруга
планлаштырылган чаралар, "РТЮ" ААҖ белән хезмәттәшлекне киңәйтү

номер Чара Үтәү
сроклары

Җаваплы башкаручы Акча күләме, мең
сумнарда

чыганаклар

1 Күпер төзелешен дәвам итү 2017-2019 "РТЮ «ААҖ» 
ТР  Әгерҗе  муниципаль
районы башкарма комитеты

"РТЮ" ААҖне
финанслау

кысаларында»

"РТЮ" ААҖне
финанслау

кысаларында»
2 Тимер юл оешмаларына якын-тирә 

территорияләрне төзекләндерү
2016-2019 "РТЮ «ААҖ» 

ТР  Әгерҗе  муниципаль
районы башкарма комитеты

"РТЮ" ААҖне
финанслау

кысаларында»

"РТЮ" ААҖне
финанслау

кысаларында»
3 Горочный автоматлаштырылган үзәге (ГАЦ) 

булдыру
2017-2019 "РТЮ «ААҖ» 

ТР  Әгерҗе  муниципаль
районы башкарма комитеты

"РТЮ" ААҖне
финанслау

кысаларында»

"РТЮ" ААҖне
финанслау

кысаларында»
4 Тимер юл транспорты предприятиеләренә кадәр 

технологик юлларны ремонтлау
2017-2019 "РТЮ «ААҖ» 

ТР  Әгерҗе  муниципаль
районы башкарма комитеты

"РТЮ" ААҖне
финанслау

кысаларында»

"РТЮ" ААҖне
финанслау

кысаларында»
5 Гамәлдәге җәяүлеләр күперләрен реконструкцияләү 2017-2019 "РТЮ «ААҖ» 

ТР  Әгерҗе  муниципаль
районы башкарма комитеты

"РТЮ" ААҖне
финанслау

кысаларында»

"РТЮ" ААҖне
финанслау

кысаларында»
6 “Түбән Кама-Әгерҗе" тимер юл полотносының 

икенче линиясен төзү
2018-2025 "РТЮ «ААҖ» 

ТР  Әгерҗе  муниципаль
районы башкарма комитеты

"РТЮ" ААҖне
финанслау

кысаларында»

"РТЮ" ААҖне
финанслау

кысаларында»
7 Вокзал яны мәйданын реконструкцияләү 2017-2018

еллар
"РТЮ «ААҖ» 
ТР  Әгерҗе  муниципаль
районы башкарма комитеты

30 000 бюджеттан
тыш акчалар;

8 Күчмә состав сатып алу (20 тепловоз) 2019-2022 "РТЮ «ААҖ» 5400 000 бюджеттан
тыш акчалар;
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19 нчы таблица.  Муниципаль стратегик программалар исемлеге
 №
т/б

Программаның исеме Финанслау чыганаклары һәм күләмнәре Тормышка
ашыру

сроклары

Хокукый
нигезләр
(раслау
турында

карарларны
ң

реквизитлар
ы)

1. 2019-2021 елларга Татарстан 
Республикасы Әгерҗе муниципаль 
районында хезмәт шартларын һәм 
хезмәтне саклауны яхшырту программасы

Район предприятиеләренең үз акчалары 2019-2021 №4 
11.01.2019

2. 2017-2019 елларга Татарстан 
Республикасы Әгерҗе муниципаль 
районында юл хәрәкәте иминлеген 
арттыру

Программаны финанслау күләме Әгерҗе муниципаль районы 
бюджеты хисабына барлыгы 189770 мең сум тәшкил итәчәк, шул 
исәптән:
2017 елда-64090 мең сум.
2018 елда-62840 мең сум.
2019 елда-62840 мең сум.

2017-2019 №505 
08.11.2016

3. 2018-2020 елларга Татарстан 
Республикасы Әгерҗе муниципаль 
районында яшьләргә патриотик тәрбия 
бирү

Программаны финанслау күләме Әгерҗе муниципаль районы 
бюджеты акчалары исәбеннән бары тик 414,0 мең сум тәшкил 
итәчәк, шул исәптән:
2018 ел – 129,0 мең сум.
2019 елда-154,5 мең сум.
2020 ел – 130,5 мең сум.

2018-2020 № 26 
24.01.2018

4. Әгерҗе муниципаль районында 2018-2020 
елларга юл эшләре

Программаны финанслауның гомуми күләме 130782,2 мең сум 
тәшкил итә.
2019 ел-92,040 млн. сум 

2018-2020 №234 
20.06.2019

6. 2018-2020 елларга Әгерҗе муниципаль 
районында дәүләт милли сәясәтен гамәлгә 
ашыру

Программаны финанслау күләме Татарстан Республикасы Әгерҗе 
муниципаль районы бюджеты хисабыннан 3900 мең сум тәшкил 
итә
Искәрмә: Финанслау күләме фаразлау рәвешендә бирелә һәм аңа, 
тиешле бюджет мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 
кертелергә тиеш.

2018-2020 
№ 548 
04.12.2017 
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Бе
р

Ике Өч Дүрт Биш

7.  2015-2020 елларга Татарстан 
Республикасы Әгерҗе муниципаль 
районының коррупциягә каршы сәясәтен 
гамәлгә ашыру

Программаны финанслауның гомуми күләме Татарстан 
Республикасы муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән 
315,0 мең сум тәшкил итә.

2015-2022 № 714 
01.11.2014 үзг 
№370 от 
24.09.2019

8. 2019-2023 елларга Татарстан 
Республикасы Әгерҗе муниципаль 
районында кече һәм урта эшкуарлыкны 
үстерү

ТР бюджеты-грант ярдәме,
Бюджеттан тыш чыганаклар-70 000 мең сум,
Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы бюджеты-
5750 мең сум (шулай ук салымнар буенча ташламалар).

2019-2023
№87  
14.03.2019

9. 2018-2021 елларга Татарстан 
Республикасы Әгерҗе муниципаль 
районында хокук бозуларны һәм халыкны 
наркотиклаштыруны профилактикалау 
буенча Программа

Программаны финанслауның гомуми күләме - 1852 мең сум ТР 
Әгерҗе муниципаль районы бюджеты акчасы хисабына

2018-2021
№488 
31.10.2017

10. 2014-2019 елларга Әгерҗе муниципаль 
районында муниципаль хезмәтне үстерү 
программасы

Программаны финанслауның гомуми күләме 1126 мең сум, 
Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы бюджеты 
акчалары исәбеннән. 

2014-2019
№ 94 
27.02.2014, 
үзг..№52  
07.02.2017

11. Әгерҗе муниципаль районында 2020-2022 
елларда күпфатирлы йортларда гомуми 
милекне капиталь ремонтлау буенча 
региональ программаны тормышка 
ашыруның кыска сроклы планы

Программаны финанслауның гомуми күләме   135253,7 мең сумны 
тәшкил итә.
2020 – 29 598 556 сум
2021 – 25 508 899 сум
2022 – 25 508 137 сум

2020-2022 №398 
8.10.2019

12 2019-2021 елларга Татарстан 
Республикасы Әгерҗе муниципаль 
районында мәдәниятне үстерү 
программасы

Программаны финанслауның гомуми күләме 273035,1 мең сум, ТР 
Әгерҗе муниципаль районы бюджеты чаралары хисабына:
2019-89 853 мең сум; 2020-91000,2 мең сум,
2021-92 181,9 мең сум

2019-2021 №397 
08.10.2019

13. 2016-2020 елларга ТР Әгерҗе муниципаль 
районы халкы арасында сәламәт яшәү 
рәвешен формалаштыру, алкогольле 
продукция, сыра һәм тәмәке куллануны 
киметү буенча Программа.

Әгерҗе муниципаль районының бюджет һәм бюджеттан тыш 
чаралары

2016-2020 №236 
26.05.2016 

14. 2016-2019 елларга ТР Әгерҗе муниципаль Программаны финанслауның гомуми күләме-2300 мең сум, шул 2016-2019 №613 
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районы территориясендә «Имин шәһәр» 
АПК сегментын гамәлгә ашыру 
кысаларында видеокүзәтү системасын 
үстерү

исәптән
ТР Әгерҗе муниципаль районы бюджеты хисабына-1100 мең сум,
башка чыганаклар хисабына-1200 мең сум

23.12.2016

15. 2017-2020 елларга Татарстан 
Республикасы Әгерҗе муниципаль 
районында социаль юнәлешле 
коммерциячел булмаган оешмаларга ярдәм
күрсәтү.

Программаны финанслауның гомуми күләме-7686,0 мең сум, шул 
исәптән
ТР Әгерҗе муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән-
2227,0 мең сум
җәлеп ителгән чаралар-5459,0 мең сум

2017-2020 №53, 
07.02.2017

16. Терроризм һәм экстремизмны кисәтү, 
шулай ук 2019-2021 елларга ТР Әгерҗе 
муниципаль районы территориясендә 
терроризм һәм экстремизм нәтиҗәләрен 
минимальләштерү һәм (яки) бетерү.

Программаны финанслауның гомуми күләме-ТР Әгерҗе 
муниципаль районы бюджеты хисабына 900 мең сум:
2019-300 мең сум
2020-300 мең сум
2021-300 мең сум

2019-2021 №08, 
15.01.2019

17. 2018-2022 елларга Уңайлы шәһәр мохите 
формалаштыру

Программаны финанслауның гомуми күләме-187716,8 мең сум ТР 
бюджеты хисабына

2018-2022 №99, 
01.03.2018 

18. «2014 — 2020 елларга Татарстан 
Республикасы мәгарифен һәм фәнен 
үстерү» дәүләт программасы «2014 — 
2020 елларга һөнәри белем һәм югары уку 
йортыннан соңгы белем бирүне үстерү һәм
әлеге өлкә хезмәткәрләренең 
квалификациясен күтәрү» ярдәмче 
программасы әзерләү, яңадан әзерләү һәм 
квалификация күтәрү Бюджет 
учреждениеләренә, автоном 
учреждениеләргә һәм коммерциягә 
карамаган башка оешмаларга субсидияләр 
бирү Яшьләр сәясәте һәм балаларны 
савыктыру

Программаны финанслауның гомуми күләме-42 489, 2 мең сум ТР 
Әгерҗе муниципаль районы чаралары хисабына

2017-2020 №480, 
17.10.2016

19. Әгерҗе муниципаль районында мәгарифне
үстерү программасы  

- муниципаль берәмлек бюджеты;
Татарстан Республикасы бюджеты

20. Әгерҗе муниципаль районында физик 
культура һәм спортны үстерү программасы

- муниципаль берәмлек бюджеты;
Татарстан Республикасы бюджеты
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- бюджеттан тыш чыганаклар
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