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Биектау муниципаль районы Советының “2016-2021 елларга һәм 2030 елларга 
кадәр план чорына Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы 

социаль-икътисади үстерү стратегиясен раслау турында”, 2016 елның 8 
августындагы 78 номерлы Карарына үзгәрешләр кертү турында

“Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында” 2003 ел, 6 нчы октябрь 131-Ф3 номерлы Федераль закон, “Россия 
Федерациясендә планлаштыру стратегиясе турында”, 2014 елның 28 июнендәге 171- 
ФЗ номерлы Федераль закон, “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында”, 
2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, “2030 
елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисади үстерү стратегиясен раслау 
турында”, 2019 елның 5 апрелендәге 31-ТРЭ номерлы Татарстан Республикасы 
Законы, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Уставы нигезендә, 
Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Советы

1. Биектау муниципаль районы Советының “2016-2021 елларга һәм 2030 
елларга кадәр план чорына Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы 
социаль-икътисади үстерү стратегиясен раслау турында”, 2016 елның 8 августындагы 
78 номерлы Карары белән расланган 2016-2021 елларга һәм 2030 елларга кадәр план 
чорына Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы социаль-икътисади 
үстерү стратегиясенә түбәндәге үзгәрешләр кертергә:

1)4 бүлектә:
а) 4.4.3. таблицасын 1 нче кушымта нигезендә түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә;
б) 4.6.1. таблицасын 2 нче кушымта нигезендә түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә;
в) 4.7. таблицасын 3 нче кушымта нигезендә түбәндәге редакциядә бәян итәргә;
2) 5.1. таблицасын 4 нче кушымта нигезендә түбәндәге редакциядә бәян итәргә;
2. Әлеге карарны Биектау муниципаль районы рәсми сайтында ҺЦр^/уувокауа- 

gora.tatarstan.ru һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 
http://pravo.tatarstan.ru бастырып чыгарырга (халыкка җиткерергә).

КАРАР ИТТЕ

Совет Рәисе,
муниципаль район Башлыгы Р.Г.Кәлимуллин

mailto:biektau@tatar.ru
http://www.vysokaya-gora.tatarstan.ru
http://vysokaya-
http://pravo.tatarstan.ru
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4.4.3 таблицасы

2030 елга кадәр Биектау муниципаль районының максатчан ориентирлары

ВТПның тупланган үсеш темплары
2019 2020 2021 2022 2024 2027 2030

(2015 елга тиңләштерелгән бәяләрдә 
),%

132,9 141,4 150,1 160,4 176,7 205,5 231,4

Хезмәт җитештерүчәнлеге, млн.сум 1,6 1,65 1,7 1,8 2,0 2,3 2,7
Предприятие һәм оешмаларның 
исемлектәге уртача саны, кеше 11630 11615 11615 11680 11710 11756 11802

Халыкның уртача еллык саны, мең 
кеше
Туу коэффициенты (уртача бер елга

51,10 52,26 53,42 54,58 57,01 60,85 64,96

тере килеш туганнар саны, бер мең 
кешегә)
Эшсезлек дәрәҗәсе (Халыкара

2,36 2,37 2,38 2,39 2,4 2,42 2,45

хезмәт оешмасы методологиясе 
буенча), %
1 кешегә исәпләгәндә гомуми торак

8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2

мәйданы белән тәэмин ителеш, 
кв.метр
Систематик рәвештә физик культура

30,80 31,60 32,30 33,01 34,48 36,80 39,29

һәм спорт белән шөгыльләнә торган 
халыкның өлеше,%

51,10 52,0 54,0 54,4 54,8 55,1 56,0

ВТПда кече һәм урта бизнеста 
өлеше, %
Кече һәм урта эшмәкәрлек 
предприятиеләре хезмәткәрләренең 
уртача еллык санының (тышкы ике

32,60 32,90 33,30 33,50 34,17 35,21 36,28

эштә эшләүчеләрдән башка) барлык 
предприятие һәм оешмаларның 
хезмәткәрләре уртача исемлектәге 
санына (тышкы ике эштә 
эшләүчеләрдән башка) өлеше 
2015 елга МП әйләнешендә

33,90 34,40 34,70 35,05 35,75 36,83 37,95

тупланган үсеш темпы 113,5 115,0 118,3 122,0 143,0 156,0 168,0(микропредприятиеләрне дә кертеп), 
%
Сәнәгать җитештерүенең гомуми ми
күләмендә инновацион 
продукциянең өлеше, % '

17,2 17,0 17,5

Төп капиталга инвестицияләрнең 
ВТПга чагыштырмасы, % 25,1 24,6 24,3 24,6 24,8 25,0 25,2

Бер кеше санына акча керемнәре 
(уртача бер айга), сум 22604 23451 24457 25587 28075 32501 37947
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4.6 Биектау муниципаль районының фаразланган керемнәр һәм чыгымнар бюджеты
4.6.1 таблицасы

2019 елга 
көтелә 2020

елга
2021
елга

2022
елга

2030
елга

КЕРЕМНӘР

торган
башкару фараз фараз фараз фараз

шул исәптән үзенекәләр 564148 575528 575213 595260 655758
’ салым керемнәре 513905 539181 537973 557500 611688

Физик затларның керемнәренә салым 356732 377898 381787 397400 441038
Акцизы 27500 28800 29700 30100 32000
Берләштердек керемгә салым 40740 41248 33564 34800 39650
Физик затларның милкенә салым 15669 16865 18552 19500 21000
Җир салымы 65912 67018 67018 68200 69900
Дәүләт пошлинасы 7352 7352 7352 7500 8100

Салым булмаган керемнәр 50243 36347 37240 37760 44070
Дәүләт һәм муниципаль милектә булган 
милекне кулланудан керемнәр 15814 15814 15814 15840 17100

Әйләнә-тирә мохиткә начар тәэсир 
итүгә түләү 643 1213 1213 1220 1300

Түләүле хезмәтләр күрсәтүдән башка 
керемнәр 900 950 1000 1050 1350

Җир/милек сатудан керемнәр 21713 11000 11713 12000 15000
Штрафлар, санкцияләр, зыянны каплау 4473 670 700 750 820
Башка салым булмаган керемнәр 6700 6700 6800 6900 8500

Түләүсез кертемнәр 639005 532630 534517 518113 796558
Барлыгы:
ЧЫГЫМНАР

1203153 1108158 1109730 1113373 1452316

Гомумдәүләт мәсьәләләре 101622 80220 80762 81658 116748
Милли оборона 3024 3035 3146 3146 3895
Хокук саклау эшчәнлеге 5986 2427 2484 2484 1634
Милли икътисад 75456 38872 31948 31948 41332
Т орак-коммуналь хуҗалык 99494 54628 55855 56145 90824
Табигатьне саклау чаралары 2300 2026 2026 2026 8950
Мәгариф 779639 791143 796876 798326 1037500
Мәдәният, кинемотография, 
массакүләм мәгълүмат чаралары 116928 113515 113943 114109 124692

Социаль сәясәт 29116 15555 15882 16631 19880
Сәламәтлек саклау 760 790 825 825 957
Физик культура һәм спорт 
Массакүләм мәгълүмат чаралары

48803
870

4494 4507 4599 5904
0

Бюджетара трансфертлар 677 1453 1476 1476 0
Барлыгы: 1264675 1108158 1109730 1113373 1452316
Бюджетны башкару нәтиҗәсе
( Т Г Т -Т Т1 ттт_ттг * '_ T T r^ /^ < 4 ^ TTTTT T '^ 'r,- i - M^

-61522 0 0 0 0(кытлык"-",профицит"+")



10 мең кеше халык санына янгыннар 
ешлыгы .
Риск гибели на пожарах на 100 тысяч 
человек населения 10 мең кеше халык 
санына янгыннарда һәлак булу 
мөмкинлеге
Су объектларында һәлак булучылар 
саны
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4.7 2030 елга кадәр Биектау муниципаль районы озак вакытка социаль-икътисади фаразының төп күрсәткечләре
4.7 таблицасы

Күрсәткечнең исеме Исәпләү

берәмлеге

2018 елга 

хисап

2019 елга 

хисап

Фараз

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тулаем территориаль продукт - 

барлыгы (гамәлдәге бәяләрдә)
млн. сум 17268,9 18660,0 19846,

0
21071,
0

22518,
0

23621,
4

24802,
5

26166,
6

27474,
9

28848,
7

30002,
6

31202,
7

32482,
0

Тулаем территориаль продуктның 

физик күләме индексы

% ларда алдагы 

елга

чагыштырма

бәяләрдә

95,19 104,23 103,48 102,44 103,08 104,9 105,0 105,5 105,0 105,0 104,0 104,0 104,1

Тулаем территориаль продуктның 

физик күләме индексы

2018 елга 

%ларда
104,2 114,9 122,0 130,4 136,8 143,6 151,5 159,1 167,1 173,7 180,7 188,1

Үзләре җитештергән продукт 

җибәрелгән, икътисади эшчәнлекнең 

чиста төрләре буенча үз көче белән 

эшләр һәм хезмәтләр башкарылды 

(гамәлдәге бәяләрдә)

млн. сум 14 833,4 15
951,2

16
889,9

18
006,5

19
241,8

19
934,5

20
692,0

21
519,7

22
402,0

23
320,5

24
299,9

25
320,5

26
384,0

Сәнәгать җитештерүе индексы % 115,50 102,75 102,39 102,63 102,74 103,6 103,8 104 104,1 104,1 104,2 104,2 104,2

Сәнәгать җитештерүе индексы в % к 2018 елга 

% ларда
102,8 113,9 121,4 129,7 134,4 139,5 145,1 151,0 157,2 163,8 170,7 177,9

Барлык хуҗалык категорияләрендә 

авыл хуҗалыгы тулаем продукциясе 

(гамәлдәге бәяләрдә)

млн. сум 2 256,1 2 350,1 2 429,3 2 520,1 2 610,5 2 675,8 2 742,7 2 811,2 2 881,5 2 953,5 3 027,4 3 103,1 3 180,6

Барлык хуҗалык категориял әрендә 

авыл хуҗалыгы продукциясе 

җитештерүе индексы

% 95,43 100,67 100,19 100,29 100,02 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5

Барлык хуҗалык категорияләрендә 

авыл хуҗалыгы продукциясе 

җитештерүе индексы

2018 елга % 

ларда
100,67 107,7 111,7 115,7 118,6 121,6 124,6 127,7 130,9 134,2 137,5 141,0



Ваклап сату әйләнеше млн. сум 3 965,1 4 118,2 4 360,1 4 617,2 4 985,8 5 195,2 5 418,6 5 657,0 5 911,6 6 183,5 6 474,1 6 784,9 7 124,1

% ларда алдагы 

елга

чагыштырма

бәяләрдә

110,34 98,73 102,21 101,87 103,89 104,2 104,3 104,4 104,5 104,6 104,7 104,8 105,0

2018 елга % 

ларда
98,73 110,0 116,4 125,7 131,0 136,7 142,7 149,1 155,9 163,3 171,1 179,7

Барлык финанслар чыганаклары 

хисабына төп капиталга инвестицияләр 

күләме (гамәлдәге бәяләрдә)

млн. сум 4 913,3 4 682,0 4 882,0 5 117,2 5 547,2 5 780,2 6 023,0 6 275,9 6 533,2 6801,1 7 086,7 7 384,4 7 694,5

Инвестицияләрнең физик күләме 

индексы
% 80,82 90,71 100,22 100,73 104,15 104,2 104,2 104,2 104,1 104,1 104,2 104,2 104,2

Инвестицияләрнең физик күләме 

индексы
2018 елга % 

ларда
90,71 99,4 104,1 112,9 117,6 122,6 127,7 133,0 138,4 144,2 150,3 156,6
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5. Стратегик өстенлекләргә ирешү өчен муниципаль чаралар исемлеге

Стратегия гамәлләренең 
юнәлешләре / проектлар

төп Төп чараларның исеме

1. 1. 1.

Республикасында 
санын арттыруга 
итү» программасы

1.1.1.4. Икътисади актив ата- 
«Татарстан аналарга балаларны карау 

туучылар мөмкинлеген тәэмин итү, шул 
булышлык исәптән мәшгуль булмаган күп 

балалы ата-аналар һәм инвалид 
балалар тәрбияләүче ата- 
аналарны аларга дип
булдырылган
(җиһазландырылган) эшкә
урнаштыруда булышлык итү

Тормышка 
ашыру 
вакыта 
2016 -  
2020 еллар

Көтелгән нәтиҗәләр

Мәшгуль булмаган күп балалы 
ата-аналар һәм инвалид балалар 
тәрбияләүче ата-аналарның 
саны, алар өчен булдырылган 
(җиһазландырылган) эшкә
урнашытырылган эш урыннары 
елга 1 кеше

5.1 таблица 
Программаның исеме 
(ярдәмче программа)

«2019 елга 
халкы 
булышлык 
программасы

Биектау районы 
мәшгульлегенә 

итү» район

1.1.2. Үлемнәр санын киметү 
һәм гомер озынлыгын үстерү
1.1.2.2. Үзсаклау тәртип һәм 
сәламәт, актив тормыш үсеше, 
шул исәптән:

«Хезмәткә һәм оборонага әзер» 
Бөтенроссия физик культура- 
сәламәтләндерү комплексын 
кертү

2020 елга «Хезмәткә һәм оборонага әзер» 
кадәр Бөтенроссия физик культура-

сәламәтләндерү нормативларын 
үтәгән Биектау муниципаль 
районы гражданнарының,
«Хезмәткә һәм оборонага әзер» 
Бөтенроссия физик культура- 
сәламәтләндерү нормативларын 
бирүдә катнашкан гомуми халык

«2016 -  2020 елларга Биектау 
муниципаль районында яшьләр 
сәясәте, физик культура һәм 
спорт үсеше» муниципаль 
программасы



1.2. Мәгариф -  Татарстан 
үсеше нигезен: җәмгыять һәм 
икътисад ихтыяҗларына туры 
килгән кеше капиталы 
формалаштыруын тәэмин итү
1.2.1. Мәктәпкәчә белем бирү: 
балаларның һәрьяклап үсешенә 
гаиләләрне нәтиҗәле ярдәм 
белән һәм аларны мәктәптә 
укытуга әзерләүне тәэмин итү
1.2.2. Гомуми (мәктәп) белем
бирү: социализацияне һәм
һәрбер укучының шәхси 
үзенчәлекләрен истә тотып, 
югары белем нәтиҗәләре белән

барлык халык категорияләре 
арасында физик культура- 
сәламәтләндерү 
спартакиадалары уздыру

торак пунктның үзенчәлекләрен 
һәм традицияләрен исәпкә 
алыпспорт инфраструктурасын 
булдыруга комплекслы оештыру, 
шулай ук булган социаль һәм 
спорт инфраструктурасын 
Татарстан Республикасы
яшьләренең лидерлык
потенциалын үстерү буенча 
проектларны тормышка ашыру, 
яшьләр өчен фестивальләр, 
конкурслар һәм мәгариф 
чаралары уздыру

2020 елга 
кадәр

2015 -
2020 еллар

2020 елга 
кадәр

санының өлеше артуы, 20202 
елга кадәр 49 процентка кадәр 
Физик культура һәм спорт белән 
систематик рәвештә шөгыльләнә 
торган өлеше ратуы, 2020 елга 49 
процентка кадәр

Физик культура һәм спорт белән 
систематик рәвештә шөгыльләнә 
торган өлеше ратуы, 2020 елга 49 
процентка кадәр

«2016 -  2020 елларга Биектау 
муниципаль районында яшьләр 
сәясәте, физик культура һәм 
спорт үсеше» муниципаль 
программасы
«2016 -  2020 елларга Биектау 
муниципаль районында яшьләр 
сәясәте, физик культура һәм 
спорт үсеше» муниципаль 
программасы

Социаль мөһим проектлар белән «2016 -  2020 елларга Биектау
колачланган яшьләрнең өлеше муниципаль районында яшьләр
артуы сәясәте, физик культура һәм

спорт үсеше» муниципаль 
программасы



тээмин итү, мәгьлүмати
технологияләр өлкәсендә
күнекмәләрне үстерү

1.2.2.7. Мәгари ф өлкәсендә
дәүләт милли сәясәтен 
тормышка ашыру, шул исәптән:
Татарстан Республикасында 2015 -
милли мәгариф сиситемасы 2030 еллар 
үсеше Концепциясен эшләү һәм 
тормышка ашыру

милли мәгариф буенча 2015 -
конкурслар һәм олимпиадалар 2030 еллар 
системасын булдыру

татар теле һәм әдәбияты буенча 2015 -
яңа укыту-методик 2030 еллар
комплектларны эшләп чыгару 
һәм кулланылышка кертү

татар халкы тыгыз урнашкан 2015 -
Россия Федерациясе 2030 еллар
субъектларында татар теле һәм 
мәдәниятен саклауга булышлык 
итү һәм үстерү '

Татарстан Республикасында 
Татарстан Республикасы дәүләт 
телләрен һәм башка телләрне 
саклау һәм үстерү

Сәләтле балалар белән эшләүне 
камилләштерү, укучыларда 
туган телгә карата ихтирамны 
тәрбияләү, телләрне өйрәнүгә 
кызыксынуны арттыру, дөньяда 
татар телен популярлаштыру

Татар телен туган тел һәм 
Татарстан Республикасы дәүләт 
теле буларак укыту
методикасын камилләштерү

татар халкы тыгыз урнашкан 
Россия Федерациясе
субъектларында татар теле һәм 
мәдәниятен саклау һәм үстерү

«2014-2020 елларга Татарстан 
Республикасы Биектау
муниципаль районында
Татарстан Республикасы дәүләт 
телләрен һәм башка телләрне 
саклау һәм үстерү» муниципаль 
программасы
«2014-2020 елларга Татарстан 
Республикасы Биектау
муниципаль районында
Татарстан Республикасы дәүләт 
телләрен һәм башка телләрне 
саклау һәм үстерү» муниципаль 
программасы
«2014-2020 елларга Татарстан 
Республикасы Биектау
муниципаль районында
Татарстан Республикасы дәүләт 
телләрен һәм башка телләрне 
саклау һәм үстерү» муниципаль 
программасы
«2014-2020 елларга Татарстан 
Республикасы Биектау
муниципаль районында
Татарстан Республикасы дәүләт 
телләрен һәм башка телләрне 
саклау һәм үстерү» муниципаль
программасы



балаларның техник иҗатына 2015 -
ярдәм итү һәм үстерү буненча 2030 еллар
Татарстан Республикасы
муниципаль бермәлекләре
республика фестивале
«АНА ТЕЛЕ» проектын 2012 -

тормышка ашыру 2018 еллар

«Татар иле» интернет-проектын 2014 -
үстерү һәм алга җибәрү 2030 еллар

1.2.2.9. «Мәгариф казанышлары 
траекториясе» проекты,
шул исәптән 1-11 сыйныф 2015 -
укучыларынаң мәгариф 2030 еллар
казанышлары портфолиосын
булдыру

1.2.2.10. Татарстан
Республикасында талантлар
белән идарә итү, шул исәптән:
үз потенциалын Татарстан 2015 -
мәнфәгатьләрен тормышка 2020 еллар
ашырырга сәләтле яшьләр белән
эшләү системасын булдыру һәм
үз мөмкинлекләрен
республикада кулланылыш табу,
шуный белән кеше капиталы
сыйфатын күтәрү
1.2.3.4. WorldSkills Russia төбәк
конкурсы системасын булдыру,
шул исәптән:

Балалар техник иҗаты белән 
укучыларны колачлауны 30 
процентка кадәр арттрыу

Татар телен читтән торып 
өйрәнүгә шартлар тудыру, 
дөньяда татар телен
популярлаштыру 
Татар мәдәниятен читтән торып 
өйрәнүгә, дөньяда татар телен 
популярлаштыруга шартлар 
тудыру

Укучыларның бөтенроссия һәм 
халыкара дәрәҗәдәге
олимпиадаларында призлы 
урыннар саны артуы; бердәм 
дәүләт имтиханы нәтиҗәләренең 
уңай динамикасы

Олимпиадаларда укучыларның 
призлы урыннары саны үсүе; 
бердәм дәүләт имтиханында 
югары нәтиҗәләр (уртача тест 
баллын мәҗбүри дисциплиналар 
буенча гомумроссия
күрсәткечләре белән
чагыштыру)

«2014 -  2020 елларга
Татарстан Республикасында 
мәгариф үсеше» дәүләт
программасы

2010 -  2015 елларга «Киләчәк» 
-  «Будущее» Татарстан 
Республикасында мәгариф 
үсеше стратегиясе 
«Татар халкының милли 

тәңгәллеген саклау(2014 -  
2016 еллар)» дәүләт
программасы

«2014 -  2020 елларга
Татарстан Республикасында 
мәгариф үсеше» дәүләт
программасы

«2015 -  2020 елларга Татарстан 
Республикасында талантлар 
белән идарә итү стратегиясе» 
дәүләт программасы



WorldSkills Russia һөнәри 2015 -
осталык төбәк конкурсын 2030 еллар
уздыру, һөнэрн мәгариф белем
бирү программаларына
WorldSkills стандартлары
элементларын кертү
1.2.3.5. Татарстан Республикасы
һөнәри мәгариф оешмаларының
яңа имиджын формалаштыру
1.2.3.12.2. Инвалидлар һәм
сәламәтлек мөмкинлекләре
чикле затлар өчен формаль һәм
формаль булмаган мәгарифнең
төрле формаларын ала алуын
тәэмин итү
шул исәптән барлык категория 2015 -
гражданнар өчен мәгарифнең 2030 еллар
һәркем ала алуны тәэмин итү 
буенча чараларны тормышка 
ашыру

1.4. һәркем өчен дә ала алу 
мөмкинлеге булган мәдәният: 
кеше капиталын тартып китерү 
һәм җыюның чынбарлыктагы 
факторлары буларак мәдәни 
тормышның сыйфатын һәм 
төрлелеген тәэмин итү

Ел саен WorldSkills Russia «2014 -  2020 елларга
һөнәри осталык төбәк конкурсын Татарстан Республикасында 
уздыру; мәгариф программалары мәгариф үсеше» дәүләт
WorldSkills халыкара программасы
стандартларына 
тәңгәлләштерелгән

балаларга инклюзив белем бирү 
өчен каршылыкларсыз
универсаль мохит булдырылган 
базалы гомуми белем бирү 
оешмалары өлеше,
Татарстандага белем бирү 
оешмаларының гомуми
күләмендә өлеше; инвалид 
балалар өчен инклюзив 
каршылыкларсыз универсаль 
база формалаштырылган һөнәри 
белем бирү оешмаларының

«2014 -  2020 елларга
Татарстан Республикасында 
мәгариф үсеше» дәүләт
программасы; «Доступная
среда» ярдәмче программасы; 
«2014 -  2020 елларга Татарстан 
Республикасы гражданнарына 
социаль ярдәм» дәүләт
программасы; муниципальная 
программа «2020 елларга
Биектау муниципаль районында 
цщркем керә ала торган мохит»

өлеше



1.4.1. Мәдәният һәм сәнгать 
дәүләт секторын ныгыту

1.4.1.1. Мәдәният хезмәткәрләре
һәм дөнья дәрәҗәсендәге иҗат 
коллективлары өчен грантлар 
системасын үстерү: Татарстан 
арт-бренды (“Татарстан
мәдәнияте визит карточкасы”), 
шул исәптән, мәдәният һәм 
сәнгать өлкәсендә алдынгы 
проектларга грант ярдәме: 
әйдәп баручы һөнәри иҗат 
коллективларына грант ярдәме; 
муниципаль берәмлекләрнең 
иҗат проектларына грант 
ярдәме;
мәдәният һәм сәнгать 
муниципаль учреждениеләрне 
һәм иң яхшы хезмәткәрләргә 
грант ярдәме

1.4.1.2. һөнәри белемгә кадәр 
һәм һөнәри белем бирү 
системасы үсеше (“Татарстан 
мәдәнияте визит карточкасы”), 
шул исәптән:
сәнгати-эстетик юнәлештәге 
һөнәри белем бирүнең өч 
звенолы сиситемасын саклай һәм 
үстерү

2015 -
2030 еллар

2015 -
2030 еллар

Ярдәм күрсәтелгән проектлар 
саны

«2014 -  2020 елларга Татарстан 
Республикасында мәдәният
үсеше» дәүләт программасы; 
«2019 -  2021 елларга Биектау 

муниципаль районында
мәдәният үсеше» муниципаль 
программасы;

Мәдәният өлкәсендәге белем 
бирү оешмаларында
укучыларның контингентын
саклау

«2014 -  2020 елларга Татарстан 
Республикасында мәдәният
үсеше» дәүләт программасы; 
«2019 -  2021 елларга Биектау 

муниципаль районында
мәдәният үсеше» муниципаль 
программасы;



мәгариф программаларын 2015 -
тормышка ашыруга инновацион 2030 еллар 
якынаюны эшләп чыгаруга 
юнәлдерелгән иҗади
лабораторияләр һәм форумнар 
уздыру, стажировкалар оештыру

Үсеп килүче буынның иҗади 2015 -
потенциалын һәм талантын ачуга 2030 еллар 
юнәлдерелгән конкурс-
фестиваль хәрәкәте үсеше

1.4.1.4. Мәдәният һәм сәнгать 
учреждениеләренең сыйфатын 
һәм төрлелеген арттыруга 
хокукый һәм икътисади шартлар 
белән тәэмин итү (“Мәдәният 
үсеше нокталары”
программасы), шул исәптән:
Татарстан Республикасы һәркем 2015 -
керә алырлык китапханәләрдә 2030 еллар
күрсәтелә торган хезмәтләрнең 
сыйфатын һәм төрлелеген 
арттыру (Татарстан
Республикасы территорисендә 
бердәм уку билеты, “Интернет” 
челтәренә бушлай керә алу 
мөмкинлеге, “Татарстан
Республикасы милли электрон 
китапханәсе” дәүләт мәгълүмат 
системасы үсеше)
Татарстан Республикасы 2015 -
мәдәният учреждениеләрендә 2030 еллар

Бер ел эчендә квалификациясен 
арттырган белгечләрнең өлешен 
арттыру, өлкәдәге гомуми 
блгечләр саныннан

Иҗади чараларда катнашу өчен 
җәлеп ителә торган балаларның 
өлешен арттыру, балаларның 
гомуми санына

«2014 -  2020 елларга Татарстан 
Республикасында мәдәният 
үсеше» дәүләт программасы;
«2019 -  2021 елларга Биектау 

муниципаль районында
мәдәният үсеше» муниципаль 
программасы;
«2014 -  2020 елларга Татарстан 

Республикасында мәдәният 
үсеше» дәүләт программасы;
«2019 -  2021 елларга Биектау 

муниципаль районында
мәдәният үсеше» муниципаль 
программасы;

“Интернет” челтәренә «2014 -  2020 елларга “Ачык
тоташтырылган гавами Татарстан” Татарстан
китапханәләр өлеше үсеше, Республикасында мәгълүмат 
Татарстан Республикасы гавами һәм коммуникацияләр үсеше» 
китапханәләренең гомуми дәүләт программасы
санында

Электрон рәвештә билетларны «2014 -  2020 елларга “Ачык 
сатуның автоматлаштырылган Татарстан” Татарстан



“Интернет” челтәре аша 
билетларны сату ситемасын 
сәнәгый кулланылышка кертү 
һәм җибәрү

1.4.2. Мәдәният һәм туризм 
өлкәсендә кооперация үсеше

1.4.2.1. Гомуми, 
бирү, мәдәният 
учреждениеләре 
кооперация һәм 
өчен хокукый 
шартлар белән

өстәмә белем 
һәм туризм 

өчен 
интеграциясе 

һәм икътисади 
тәэмин итү

(“Хезмәттәшлек итү мәдәнияте” 
программасы)
«Укучының мәдәни көндәгеле» 

проектын тормышка ашыру һәм 
үстерү

2015 -
2025 еллар

1.4.2.2. Мәдәни туризм
маршрутларының киң
спектарын, мәгьлүмати-туристик 
челтәрләре үзәкләре булдыру,
мәдәни мирасның һәм
Татарстанның арт-брендларның 
(“Мәдәни туризм” программасы) 
нәтиҗәле маркетингын һәм
логистикасын формалаштыру 
һәм алга җибәрү

2015 -
2020 еллар

1.4.3. «Татарстанның креатив 
индустрияләре» флагман
проекты

системасы буенча эшкә күчкән Республикасында мәгълүмат 
мәдәният учреждениеләре өлеше һәм коммуникацияләр үсеше» 
арту дәүләт программасы

Г омуми белем бирү
учреждениеләре башлангыч 
сыйныф укучыларының
«Укучының мәдәни көндәгеле» 
проекты белән колачлану 
өлешен тәэмин итү

Ел саен ким дигәндә 7 туристик 
күргәзмә; туроператорлар һәм 
массакүләм мәгълүмат чаралары 
өчен 10 реклама-мәгьлүмати 
туры, туристик маршрутларның 
санын 24кә кадәр җиткерү

«2014 -  2020 елларга Татарстан 
Республикасында мәдәният 
үсеше» дәүләт программасы;
«2019 -  2021 елларга Биектау 

муниципаль районында
мәдәният үсеше» муниципаль 
программасы;
«2014 -  2020 елларга Татарстан 

Республикасында туризм
өлкәсе һәм кунакчыллык 
үсеше» дәүләт программасы; 
"2017-2020 елларга ТР Биектау 
муниципаль районында туризм 
өлкәсе үсеше" муниципаль 
программасы



1.4.3.1. Иҗади индустрияләр 
өчен бизнес-инкубаторлар
челтәрен формалаштыру (шул 
исәптән университетларда), шул 
исәптән:
заманча сәнгать һәм яшьләр 2015 -
проектлары үсеше белән бәйле 2018 еллар
иҗтимагый инициативалар һәм 
коммерцияле булмаган
оешмаларга ярдәм күрсәтү

1.4.3.3. Иҗади индустрия 
продукцияләре дөнья базарына 
чыгару һәм экспортын арттыру 
өчен Россия һәм чит ил 
партнерлары белән
хезмәттәшлекне җәелдерү, шул 
исәптән:
якын һәм ерак чит илләр, Россия 
төбәкләрендә Татарстан
Республикасы көннәре
кысаларында мәдәни
программалар һәм Татарстан 
Республикасында җавап
акцияләре уздыру 
Татарстан Республикасында 
узучы чараларда Росси төбәкләре 
һәм чит илләр иҗат 
коллективлары катнашуын
оетыру, шулай ук Татарстан 
Республикасы иҗат
коллективларынца Россия
төбәкләрендә һәм чит илләрдә

2015 -
2030 еллар

2015 -
2030 еллар

Тормышка
коммерцияле

ашырылган
булмаган

проектлар саны артуы

«2014 -  2020 елларга Татарстан 
Республикасында мәдәният
үсеше» дәүләт программасы;
«2019 -  2021 елларга Биектау 

муниципаль районында
мәдәният үсеше» муниципаль 
программасы;

Төбәкара һәм милләтара мәдәни 
хезмәттәшлек үсеше өчен 
шартлар тудыруга юнәлдерелгән 
чаралар санын арттыру

Төбәкара һәм милләтара мәдәни 
хезмәттәшлек үсеше өчен 
шартлар тудыруга юнәлдерелгән 
чаралар санын арттыру

«2014 -  2020 елларга Татарстан 
Республикасында мәдәният 
үсеше» дәүләт программасы; 
«2019 -  2021 елларга Биектау 

муниципаль районында
мәдәният үсеше» муниципаль 
программасы;
«2014 -  2020 елларга Татарстан 

Республикасында мәдәният 
үсеше» дәүләт программасы; 
«2019 -  2021 елларга Биектау 

муниципаль районында
мәдәният үсеше» муниципаль 
программасы;



уздырылучы чараларда
катнашуын оештыру
хезмәттәшлекне җәелдерү, 2015 -
барлык кызыксынган халыкара 2030 еллар 
оешмалар белән хезмәттәшлек 
формаларын камилләштерү

Россия Федерациясе төбәкләре 2015 -
һәм якын һәм ерак чит илләрдә 2030 еллар 
татар милли бәйрәме 
“Сабантуй”ны уздыру

Россия Федерациясе һәм чит ил 2015 -
музейлары белән бергә уздырыла 2030 еллар 
торган күргәзмә проектлары 
оештыру

1.5.2.3. «Актив озын Татарстан Республикасы Хезмәт, 2015 -
гомерлелек» флагман проекты: халыкны эш белән тәэмин итү 2018 еллар 
өлкән кешеләрне актив озын һәм социаль яклау
гомерлелеккә булыглык итү министрлыгының Биектау
максатыннан, социаль тәэмин муниципаль районындагы
итү сыйфатын һәм һәркем ала ГАУСО «КЦСОН Өмет» 
алуын арттыру базасында ирекле отрядлар

хәрәкәте үсеше
1.5.2.3.2. Халыкка социаль Татарстан ' Республикасы 2015 -
хезмәт күрсәтү Хезмәт, халыкны эш белән 2030 еллар
учреждениеләренең матди тәэмин итү һәм социаль яклау 
базасын ныгыту министрлыгының Биектау

Төбәкара һәм милләтара мәдәни 
хезмәттәшлек үсеше өчен 
шартлар тудыруга юнәлдерелгән 
чаралар санын арттыру

“Сабантуй” бәйрәме
уздырылган Россия
Федерациясе төбәкләре һәм якын 
һәм ерак чит илләр саны арту

Бергә уздырыла торган күргәзмә 
проектлары саны арту

2016 елда социаль хезмәтләр 
клиентларына ярдәм күрсәтүдә 
волонтерлар өлешен арттыру - 
15%ка

Увеличить долю рабочих мест, 
соответствующих требованиям 
санитарных норм и правил к 2016 
году до 100% 2016 елга санитар

«2014 -  2020 елларга Татарстан 
Республикасында мәдәният
үсеше» дәүләт программасы; 
«2019 -  2021 елларга Биектау 

муниципаль районында
мәдәният үсеше» муниципаль 
программасы;
«2014 -  2020 елларга Татарстан 

Республикасында мәдәният 
үсеше» дәүләт программасы; 
«2019 -  2021 елларга Биектау 

муниципаль районында
мәдәният үсеше» муниципаль 
программасы;
«2014 -  2020 елларга Татарстан 

Республикасында мәдәният 
үсеше» дәүләт программасы; 
«2019 -  2021 елларга Биектау 

муниципаль районында
мәдәният үсеше» муниципаль 
программасы;
«2013 -  2018 елларга Татарстан 
Республикасы халкын социаль 
тәэмин итү өлкәсендә 
хезмәтләрнең нәтиҗәлелеген 
һәм сыйфатын арттыру» (“юл 
картасы”) чаралар планы

«2014 -  ' 2020 гелларга
Татарстан Республикасы
гражданнарына социаль ярдәм» 
дәүләт программасы



муниципаль районындагы
ГАУСО «КЦСОН Өмет» социаль
тээмин итү учреждениесен 
модернизацияләү

1.5.2.3.4. Халыкны социаль Татарстан Республикасы Хезмәт, 2015 -
тәэмин итү өлкәсендә халыкны эш белән тәэмин итү 2030 еллар 
көндәшлек үсеше һәм социаль яклау

министрлыгының Биектау
муниципаль районындагы
ГАУСО «КЦСОН Өмет»тә 
мәгълүмати системаларны
тормышка ашыру һәм үстерү

2.1.1.1. «Күчереп утыртуны Территорияне планлаштыру 2014 ел
реновацияләү» проекты, шул системасын эшләп чыгару
исәптән территорияләр үсешен
Казан агломерациясендә
күпфатирлы йортлар
төзелешенә планлаштыру.
Т ерриторияләрне 
планлаштыру проектларын 
эшләп чыгару һәм раслау.
Муниципаль районнарның 
территориаль планлаштыру 
схемасына төзәтмәләр кертү.

2.1.1.2. «Казан агломерациясе 
инженер инфраструктурасын 
үстерү һәм модернизацияләү» 
проекты,
шул исәптән коммуналь 
инфраструктура системалары 
үсеше комплекслы
программаларын, коммуналь 
комплекс оешмаларының

Коммуналь инфраструктура 2015 ел 
системалары үсеше комплекслы 
программаларын эшләп чыгару, 
раслау

норма һәм таләпләргә туры 
килгән урыннар санының 
өлешен 100%ка кадәр арттыру

Социаль өлкәдә хезмәтләрнең 
һәркем ала алуы һәм сыйфаты, 
социаль өлкәдә күрсәтелгән 
хезмәтләр белән халыкның 
канәгатьлелеге -  80%

Территорияләрнең тотрыклы 
үсеше -  шәһәр төзелеше 
эшчәнлеген тормышка
ашырганда иминлек һәм 
кешенең тормыш иминлеген 
тәэмин итү өчен уңай шартлар 
белән тәэмин итү, хуҗалык һәм 
башка эшчәнлекнең әйләнә-тирә 
мохиткә начар тәэсир итүен 
чикләү һәм табигый ресурсларны 
саклау һәм рациональ куллануны 
хәзерге һәм киләчәк буыннар 
мәнфәгатьләре өчен саклау 
Үзәкләштерелгән су белән 
тәэмин ителгән халык саны 
артуы, алыштыруга мохтаҗ 
булган канализация челтәрләре 
өлеше кимүе, электр һәм 
җылылык энергиясен җибәрү 
өчен шартлы ягулыкка
чагыштырма чыгымнарның 
киметү

«2014 -  2020 елларга “Ачык 
Татарстан” Татарстан
Республикасында мәгълүмат 
һәм коммуникацияләр үсеше» 
дәүләт программасы, «Ачык 
Татарстан» Татарстан
Республикасында мәгълүмат 
һәм коммуникацияләр үсеше» 
яңа дәүләт программасы



инвестицион программалары 
үсеше эшлэп чыгару һәм 
тормышка ашыру; озак срокка 
тарифларны раслау; торак- 
коммуналь хуҗалыкта дәүләт- 
шэхси партнерлык
механизмнарын тормышка 
ашыру, Татарстан
Республикасы коммуналь 
инфраструктурасы һәм
капиталь төзекләндерү үсеше 
программасы
2.1.2.2. «Шәһәр һәм 
ландшафтлар» проекты, шул 
исәптән:
Су белән тәэмин итү һәм 
чыгарыла торган суларны таләп 
ителә торган нормативларга 
кадәр суларны чыгаруның 
комплекслы сиситемасын 
әзерләү. Биологик чистарту 
җайланмаларының 
төзекләндерүен тәэмин итү.
2.1.4.7. «Идел-Кама агымы» 
экозонасы» флагман проекты, 
шул исәптән:
Татарстан Республикасы
әйләнә-тирә мохитенең төбәк 
компонентларын истә тотучы, 
әйләнә-тирә мохитнең төбәк 
сыйфат нормативларын эшләп 
чыгару һәм ' кертү һәм 
Татарстан Республикасында 
куллану

су белән тәэмин итү һәм 
чыгару схемаларын эшләү

су

2015 елга Биектау муниципаль 
районында әйләнә-тирә мохит 
программасы

2015 ел

2015 ел

Халыкны үзәкләштерелгән су 
белән тәэмин итү үсеше,
алыштыруга мохтаҗ булган
канализация челтәрләре өлешем 
киметү, чыгарыла торган 
суларны чистартуны тәэмин итү, 
су объектларына йөкләнешне 
киметү

«2019-2020 елларга Биектау 
муниципаль районында әйләнә- 
тирә мохитне саклау» 
муниципаль программасы



2.1.4. Авыл территорияләре 
үсеше:

2.1.4.1. Агросэнэгать 2015 -
комплексын 2030 еллар
индустриализацияләү һәм
муниципаль индустриаль
паркларны урнаштыру» проекты,
шул исәптән:
авыл хуҗалыгы продукциясен 
эшләп чыгару технологияләрне, 
эшкәртү, саклауны һәм эшләүне 
модернизацияләү, авыл
хуҗалыгы предприятиеләре 
белән заманча идарә итү 
системасы, предприятиеләрнең 
җитештерү-хуҗалык 
комплексларын камилләштерү
2.1.4.2. «Җирдән куллануның яңа 
концепциясе -  җир эшкәртүнең 
экологик баланс системасы» 
проекты, шул исәптән:
җир эшкәртүнең инновацион 2015 -
технологияләрен кертү, 2030 еллар
туфракның уңдырышлылыган 
арттыру

кулланылмый торган җирләрне 2015 -
хуҗалык әйләнешенә җәлеп 2030 еллар 
ителүе механизмын эшләп 
чыгару

Авыл хуҗалыгы
компанияләренең 
табышлылыгын һәм эшләренең 
ачыклыгын арттыру, салым 
кертемнәренең үсеше

«2013 -  2020 елларга Татарстан 
Республикасында авыл
хуҗылыгы үсеше һәм авыл 
хуҗалыгы продукциясен,
чималын һәм азык-төлеген 
җайга салу» дәүләт
программасы

Татарстан Республикасында 
уңдырышлылыкны арттыру

Авыл хуҗалыгы билгеләнешендә 
булган кулланылмый торган 
җирләрнең өлешен киметү

«2013 -  2020 елларга Татарстан 
Республикасында авыл
хуҗылыгы үсеше һәм авыл 
хуҗалыгы продукциясен,
чималын һәм азык-төлеген 
җайга салу» дәүләт
программасы
«2013 -  2020 елларга Татарстан 
Республикасында авыл
хуҗылыгы үсеше һәм авыл 
хуҗалыгы продукциясен,
чималын һәм азык-төлеген 
җайга салу» дәүләт
программасы



3.1.4. Бизнес алып баруның 
уңайлы шартлар ан тәэмин итү 
һәм административ
каршылыкларны киметү, бизнес 
һәм эшмәкәрлеккә ярдәм итү 
өлкәсендә хезмәттәшлекне 
арттыру; хакимият органнары 
һәм халыкның нәтиҗәле 
мөнәсәбәтләрен тәэмин итү, шул 
исәптән
3.1.4.1. Татарстан
Республикасында көндәшлек 
үсеше стандартларын Тормышка 
ашыру, уңай көндәшле мохит 
формалаштыру, шул исәптән:

3.2. Инвестиңион сәясәт: 
Татарстан Республтикасының 
инвестиңион җәлеп итүен 
тәэмин итү; Республика финанс 
системасының югары
нәтиҗәлелеген тәэмин итү

2015 -
2030 еллар

3.2.1. Инвестиция базары үсешен 
стимуллаштыру һәм
инвестиңион ресурсларны
һәркем алу мөмкинлеген 
арттыру, шул исәптән:

3.4. Кластер активлыгы: 
Татарстан Республикасында 
көндәшлекне һәм икътисади 
үсешне арттыру, “заманча 
икътисад” модернизацияләү 
һәм кооперация механизмнары, 
дәүләт-шэхси партнерлык һәм

Административ каршылыкларны Дәүләт 
киметү, кече һәм урта кертмичә 
эшмәкәрлек субъектлары санын 
арттыру

Инвестиңион ресурсларны 
җәлеп итү һәм арттыруга ярдәм 
итүче Биектау районы 
территориясендә инвестиңион 
эшчәнлекне активлаштыру
максатларында, уңай мохит 
тудыру.

программасына



индустриаль эволюция
нигезендә “акыллы икътисад”
булдыру
3.4.5. Агросәнәгать
комплексының кластерлы
үсеше

3.4.5.1. Агросәнәгать
комплексының продукциянең 
югары сыйфатына һәм өстәмә 
бәянең генерациясенә
юнәлдерелгән көндәшлеккә 
сәләтле вертикаль
интеграцияләнгән кластерын 
булдыру

Татарстан Республикасы 2015 -
агросәнәгать бердәм мәгълүмат 2030 еллар 
үзәге үсеше һәм озата баруы

3.4.5.1.2.1. Орлык зубкластерын 
булдыру
шул исәптән орлык 2015 -
культураларының мәйданнарын 2017 еллар 
саклау, югары аксымлы орлык 
ногыт культуралары өлеше 
артуы, периодик рәвештә 
күзәтелә торган экстремаль һава 
шартларында эшләрне йомшарту 
максатыннан, Россиянең төрле 
селекцион үзәкләренең сортлар 
“мозаика”сы системасын кертү, 
зерноток җайланмаларын
модернизацияләү
3.4.5.1.2.2. Шикәр субкластерын 
булдыру

Уңдырышлылык дәрәҗәсен «Татарстан Республикасы 
арттыру агросәнәгать комплексы һәм

авыл территорияләре үсеше» 
яңа дәүләт программасы

4,5-5,0 млн.тонна дәрәҗәсендә «Татарстан Республикасы 
орлык җитештерүне саклау, агросәнәгать комплексы һәм 
республика он иләү авыл территорияләре үсеше»
предприятиеләрен азык-төлек яңа дәүләт программасы 
орлыгы белән тулы күләмдә 
тәэмин итү



шул исәптән, заманча җыеп алу 
техникасын алу хисабына шикәр 
чөгендере мәйданнарын һәм 
уңдырышлылыгын арттыру. 
Чималның тәүлек җитештерүен 
арттыру өчен шикәр заводларын 
модернизацияләү

2015 ел Татарстан Республикасы һәм «2013 -  2020 елларга Татарстан 
Россия Федерациясе төбәкләре Республикасында авыл
халкы куллану өчен шикәр хуҗылыгы үсеше һәм авыл 
комын җитертерүне арттыру хуҗалыгы продукциясен,

чималын һәм азык-төлеген 
җайга салу» дәүләт
программасы


