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«Россия Федерациясендә стратегик планлаштыру турында» 2014 елның 28 

июнендәге 172-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасында стратегик 

планлаштыру турында» 2015 елның 16 мартындагы 12-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы һәм «2030 елга кадәр Татарстан Республикасының Социаль-

икътисадый үсеше стратегиясен раслау турында» 2015 елның 15 мартындагы 40-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә, Буа муниципаль районы Советы  

 

Карар: 

 

1. Буа муниципаль районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план 

чорына социаль-икътисадый үсеш стратегиясенә Буа муниципаль районы Советының 

“Буа муниципаль районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына 

социаль-икътисадый үсеш стратегиясен раслау турында” 2016 елның 15 июлендә 4-9 

номерлы карары белән расланган түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә: 

1.1.  2.2.7.3 пунктын түбәндәге редакциядә бирергә: 

 

2.2.7.3. Мәдәният 

 

Буа муниципаль районында 36 китапханә, 59 мәдәни-ял итү тибындагы 

учреждение, 1 өстәмә белем бирү учреждениесе, драма театры,2 музей эшли.  

Муниципаль мәдәният һәм сәнгать учреждениеләрендә 240 кеше эшли. 

Районда 5775 кеше йөри торган 468 клуб оешмасы эшли. Гомуми 

формированиеләрнең 354е Үзешчән халык иҗатын, шул исәптән 14 яшькә кадәрге 

2394 кеше булган 185е-балалар өчен. 

Муниципаль китапханәләрнең китап фонды 581448 данә китап тәшкил итә, 

укучылар саны-33975 кеше. Шулай итеп, халыкка китапханә хезмәте күрсәтү 73,8% 

тәшкил итә. 

Буа шәһәре 



Буа муниципаль районы территориясендә төрле мәдәни проектлар – һөнәри 

сәнгать өлкәсендә дә, үзешчән иҗатта да, гастроль-концерт проектлары даими 

гамәлгә ашырыла. 

 

1.2. 2.2.7.4. пунктын түбәндәге редакциядә бирергә: 

 

2.2.7.4. Яшьләр сәясәте 

 

Буа муниципаль районында яшьләр сәясәте учреждениеләре "Форпост-Хокук 

тәртибен саклау" иҗтимагый тәртибен саклау буенча формированиеләр үзәге 

тарафыннан тәкъдим ителгән. 14 яшьтән 30 яшькә кадәрге яшьләр хокук саклау 

хәрәкәтендә катнашучылар саны 535 кеше тәшкил итә, шул исәптән-425 мәктәп 

формированиеләрендә катнашучы, 100 кеше-студентлар, 10сы-эшчеләр. Үзәктә 5 

хезмәткәр эшли. 

Татарстан Республикасы Аграр яшьләр берләшмәсенең район бүлеге, 105 

кешене үз эченә алган ирекле хәрәкәт үзәге, 1200 кешене үз эченә алган 6 ирекле 

отрядны берләштергән. 

Гомуми 97 кешене колачлап, студентлар хезмәт отрядлары эшли. 

Гомуми һәм урта махсус уку йортлары базасында патриотик тәрбия һәм 

яшьләрне хәрби хезмәткә әзерләү буенча 7 берләшмә эшли, алар арасында 5 хәрби-

патриотик клуб, 75 кешене, 2 эзләнү отряды, 35 кешене үз эченә алган. 

 

1.3. 2.2.7.5 пунктын түбәндәге редакциядә бирергә: 

 

2.2.7.5. Физик культура һәм спорт 

 

Даими рәвештә физик культура һәм спорт белән шөгыльләнүче Буа муниципаль 

районында 19686 кеше яши (халыкның гомуми саныннан 47,17%). Бу күрсәткеч 

уртача республика күрсәткеченнән (45,7%) сизелерлек артып китә. 

Буа муниципаль районында Мәктәпләрдә 4598 укучы физкультура-

сәламәтләндерү эше белән шөгыльләнә, шуларның 1419ы спорт секцияләрендә 

шөгыльләнә, бу исә белем бирү учреждениеләрендә укучыларның гомуми санының 

31% ын тәшкил итә. 

Районда яшәү урыны буенча 128 түгәрәк эшли, шуларның 17 се-спорт 

юнәлешендә. Барлыгы 3596 бала һәм яшүсмер катнашкан. 

Әлеге бәяләү күрсәткечен үтәү Буа муниципаль районының спорт мәктәпләре 

эше белән тәэмин ителә. Спорт инфраструктурасын киңәйтү зарурлыгы туды.  

Балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбенең спорт заллары чамадан тыш тулган, 

үткәрү сәләте түбән һәм республика масштабындагы ярышларны үткәрүнең заманча 

таләпләренә туры килми.  

Спорт залларында бер үк вакытта спортның төрле төрләре буенча берничә 

төркем шөгыльләнә. Кичке вакытта шөгыльләнүче хезмәт коллективлары саны артты.  

Бу исә өстәмә физкультура-сәламәтләндерү комплексы төзү кирәклеге турында 

сөйли. 

 



1.4. 3.2.1.5 пункты.: 

сүзләрен бетерү «- чаңгы базасын төзү (төзелгән, әлеге пункт үз көчен 

югалткан)» 

 

1.5. 2.2.7.2 пункты түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә: 

 

2.2.7.2. Мәгариф потенциалы 

 

Мәгариф системасы Татарстан җәмгыятенең һәм икътисадының ихтыяҗларына 

туры килә торган кеше капиталын булдыруны тәэмин итә. 

 

Буа муниципаль районының мәгариф системасы 79 мәгариф учреждениесен үз 

эченә ала, шулардан: 33 гомуми белем бирү учреждениесе, 43 мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе, 3 өстәмә белем бирү учреждениесе. Район мәктәпләрендә 4 612 укучы 

белем ала, балалар бакчаларына 2033 бала йөри. 

Статистика нигезендә, соңгы 7 елда районда 3551 бала туган. 

 

17 таблица 

 

Таблицадан бүгенге көндә 1430 бала мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә 

йөрми, шуларның 1400гә якыны 0 яшьтән алып 3 яшькә кадәрге балалар.  

Мәктәпкәчә белем бирүнең үтемлелеген генә түгел, сыйфатын да арттыру 

актуаль бурыч булып тора. Балаларны төрле яклап үстерергә һәм аларны мәктәптә 

укытуга әзерләргә кирәк. 

Буа муниципаль районында гомуми белем бирү учреждениеләрендә 

сыйныфларның уртача тулылыгы: шәһәр буенча -22,46 кеше; авыл буенча -7,58 кеше. 

Нисбәт: укучы-укытучы. 

17 таблица 

номерлы Иү Укытучылар 

саны 

Укучылар 

саны 

Укучының 

укытучыга 

мөнәсәбәте 

1 Шәһәр 198 2725 13,76 

 

года 

 

туу 

(шәһәр) 

туу 

(авыл) 

 

БАРЛЫГЫ 

2009 265 237 502 

2010 327 199 526 

2011 321 174 495 

2012 329 188 517 

2013 374 147 521 

2014 353 127 480 

2015  319 191 510 

БАРЛЫГЫ  2288 1263 3551 



2 Авыл (урта белем 

бирү мәктәпләре)) 

229 1498 6,54 

3 Авыл (төп белем 

бирү мәктәбе)) 

128 389 3,04 

4 Бөтен авыл 357 1887 5,29 

5 БАРЛЫГЫ 555 4612 8,31 

 

Диаграмма укучының авыл һәм шәһәр гомуми белем бирү учреждениеләре 

арасында укытучыга мөнәсәбәтен күрсәтә. (дөге.Өч) 

Иң зур күрсәткечләр 1-16, 58 нче урта мәктәпләрдә. 

Иң кечкенәләре-Әлки һәм Кайбыч мәктәпләре-3,67. 

 
Дөге.Өч  

17 таблица 

Укытучы-2030 елга кадәр укучы нисбәте. 

 

номерлы Мәгариф 

учреждениеләре 

2016-

2017 

2017-

2018 

еллар 

2018-

2019 

2015-

2020 

2020-

2025 

20-

25-

2030 

1 Шәһәр 14,7 13,7 14,4 14,8 15,1 15,4 

2 Авыл (урта) 6,25 6,1 5,9 5,83 5,5 5 

3 Авыл (төп) 4,8 4,65 4,51 4,42 4 3,5 

 

13,4
13,76

16,58
14,69

12,35
12,35

5,33
4,28
4,47
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6,82

5,74
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4,8
6,4

4,67
4,56

7,36
6

4,69
5,27

3,77
5,64

3,67
4,75

6,86
4,17

8
5,25

4,56
4,63

7,1
3,67

0 5 10 15 20

Гим.им.Вахитова

Школа №1

Школа №5

Н.Тинчалинская

Энтугановская

Киятская

Бюрганская

Н.Чечкабская

Ст.Тинчалинская

Чув.Кищаковская

В.Лащинская

Камбродская

Алькеевская

Мещеряковская

Б.Фроловская

С.Сайдаковская

Н.Наратбашская



Таблица нигезендә, шәһәр мәгариф учреждениеләрендә укучы-укытучының 

нисбәте арта, ә авыл мәктәпләрендә исә кими. Бу шәһәрдә балалар санының артуы 

һәм авылларда аларның кимүе белән бәйле. 

 

1.6. 3.2.2. түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә: 

 

3.2.2. Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу системаларын 

үстерү  

муниципаль район (шәһәр округы) исеме  

 

Район халкының тормыш дәрәҗәсен һәм сыйфатын күтәрү сәясәте 

Пространстволы үсеш факторларын исәпкә алып тормышка ашырылырга, икътисадта 

һәм социаль өлкәдә территориаль диспропорцияләрне тигезләүгә, муниципаль 

берәмлекләрнең икътисади активлыгын күтәрүгә һәм аларның инфраструктур яктан 

төзеклеген яхшыртуга юнәлдерелергә тиеш. Районның яшәү өчен (социаль, транспорт 

һәм коммуналь инфраструктураның канәгатьләнмәслек булуы, мәшгульлек белән 

бәйле проблемалар) җәлеп итүчәнлеге районнан эшче көчләрнең китү куркынычы 

булып тора. Авыл хуҗалыгы һөнәрләренең квалификацияле кадрлары булмау 

агросәнәгать комплексының мөһим проблемасы булып тора. Аларны авыл хуҗалыгы 

производствосына җәлеп итү өчен яшь белгечләргә социаль шартлар тудырырга 

кирәк. Территорияләрне үстерүнең әлеге юнәлешен үз эченә ала: 

авыл җирлегендә яшь белгечләрне беркетүгә юнәлдерелгән дәүләт ярдәме 

чараларын күрсәтү; 

демографик вәзгыятьне яхшырту һәм халыкны эш белән тәэмин итү, яңа эш 

урыннары булдыру, шул исәптән альтернатив эшчәнлекне үстерү юлы белән чаралар 

күрү. Җитештерү һәм коммуналь-склад зоналары булдыру район территориясендә 

яңа җитештерүләр урнаштыруга ярдәм итә торган формаларның берсе булып тора. 

торак шартларын яхшырту, комплекслы компактлы төзелешкә ярдәм итү һәм 

территорияләрне төзекләндерү; 

авыл хуҗалыгы хезмәтенең абруен күтәрү; 

социаль инфраструктураны һәм инженер төзелешен үстерү. 

Югары квалификацияле белгечләрнең даими яшәү урыны буларак, район 

территорияләренең тотрыклы үсеше һәм җәлеп итүчәнлеген арттыру эре шәһәрләргә 

максималь якын тормыш шартлары булдыруга бәйле. Шуңа бәйле рәвештә социаль 

инфраструктура объектларын үстерү мөһим әһәмияткә ия. 

Бу уңайдан район халкын эчә торган су белән тәэмин итү проблемасын хәл итү 

стратегик бурычларның берсе буларак билгеләнә. 

Район халкының эчәргә яраклы суга булган ихтыяҗларын, яшәү урыннарына 

бәйсез рәвештә, физиологик, санитар-гигиена һәм хуҗалык-эчә торган ихтыяҗлар 

нормативларына туры килә торган күләмдә һәм сыйфатта өзлексез, гарантияле 

канәгатьләндерүне тәэмин итү эчәргә яраклы су белән тәэмин итү эчә торган һәм 

хуҗалык-су белән тәэмин итү эчә торган су белән тәэмин итү һәм су бүлү 

системаларын үстерүнең стратегик максаты булып тора. 

Районны сыйфатлы су белән тәэмин итү өчен су челтәрләрен 

модернизацияләргә кирәк (корыч, чуен, асбест-цемент торбаүткәргечләрне 



полиэтилен торбаларга алыштыру). Төп материал трубалар чугун һәм керамика. Су 

үткәргеч челтәрләренең тузуы сәбәпле, еш кына аварияләр килеп чыга, аларны бетерү 

бик күп хезмәт һәм матди чыгымнар таләп итә. Су белән тәэмин итүнең 

ышанычлылыгын арттыру өчен һәм суүткәргеч челтәрләрнең тузуына бәйле рәвештә 

130,7 км реконструкция үткәрергә кирәк, бу Буа муниципаль районының гомуми 

суүткәргеч челтәрләренең 28,1% ын тәшкил итә. 

Агынты суларны чистарту районның санитар-экологик торышын яхшыртуга 

юнәлтелгән чара булып тора. Социаль һәм экологик хәлне яхшырту өчен шәһәрдә 

канализация челтәрләре төзү зарур. Торак фондны үзәкләштерелгән су белән тәэмин 

итмәү-8,1%. 

Куелган бурычларга ирешү мөмкинлек бирәчәк: 

Кулланучыларга хезмәт күрсәтүнең (су белән тәэмин итүнең, ташландык 

суларны агызуның) сыйфатын, ышанычлылыгын арттыру; 

Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу хезмәтләре күрсәтүнең 

экологик куркынычсызлык дәрәҗәсен күтәрү; 

 

 1.7. 3.2.3.2 пункты. түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә: 

 

3.2.3.2 агросәнәгать комплексын үстерү 

 

Авыл хуҗалыгын үстерүнең төп юнәлешләрен билгели торган һәм авыл 

хуҗалыгы җитештерүенең тотрыклы һәм нәтиҗәле эшчәнлеге өчен шартлар тудыруга 

юнәлдерелгән чараларга авыл хуҗалыгы җитештерүе үсешенең төп юнәлешләрен 

билгели торган чаралар керә: 

- төп фондларны модернизацияләүгә юнәлдерелгән чаралар комплексы. Төп 

фондларны модернизацияләгәндә Россия җитештерүчеләренең заманча авыл 

хуҗалыгы техникасы да, чит ил җитештерүчеләренең авыл хуҗалыгы техникасы да 

кулланылачак. 

Машина-трактор паркын эш халәтендә тоту, энергия һәм ресурсларны саклау 

технологияләрен гамәлгә кертүне дәвам итү өчен ел саен 37 трактор, 12 ашлык җыю, 

4 азык җыю һәм 4 чөгендер җыю комбайны, 4 үзйөрешле печән чапкыч, 10 йөк 

автомобиле, 13 чәчү комплексы һәм чәчкеч, 32 туфрак эшкәртү машинасы сатып алу 

таләп ителә. 

Бу юнәлеш буенча чаралар комплексын гамәлгә ашыру район авыл 

хуҗалыгының матди-техник базасы тузган булу проблемасын хәл итү өчен шартлар 

тудыра. 

Авыл хуҗалыгы производствосына универсаль киң алымлы туфрак эшкәртү 

һәм чәчү агрегатлары нигезендә ягулык-майлау материалларын экономияләргә, 

турыдан-туры чыгымнарны киметергә мөмкинлек бирә торган берничә операция 

башкара торган энергия-ресурсларны саклау технологияләрен кертү дәвам итәчәк. 

Төп фондларны модернизацияләү чараларын гамәлгә ашыру барлык төр 

хуҗалыклар өчен кредит һәм лизингның акыллы һәм уңайлы шартларын тәэмин итә 

торган финанс - кредит механизмнарын камилләштерү чараларын гамәлгә ашыруга 

бәйле. 



Әлеге юнәлеш буенча чараларны гамәлгә ашыру өчен финанслауга ихтыяҗ 

2016 елда 195,3 млн. сум дәрәҗәсендә бәяләнә, ә 2030 елга, техниканың еллык 

кыйммәтләнүен исәпкә алып, техника керүне арттыру 502 млн. сумга кадәр артырга 

тиеш.; 

-игенчелектә чәчү мәйданнары структурасын оптимальләштерү һәм җирләрне, 

машиналарны һәм җайланмаларны нәтиҗәлерәк файдалану өчен фәнни-нигезләнгән 

чәчү әйләнешләрен үзләштерү, шулай ук заманча агротехник чараларны гамәлгә 

кертү планлаштырыла; 

- уңдырышлылыкны арттыру буенча чаралар комплексы, су һәм җил эрозиясенә 

каршы көрәш, кырларны яклау өчен урман үрчетү, туфракны саклау технологияләрен 

һәм чәчү әйләнешләрен кертү, ашламаларны баланслы куллану исәбенә туфракның 

уңдырышлылыгын яхшырту исәбенә туфракның уңдырышлылыгын саклап калуны үз 

эченә ала; 

- терлекчелектә терлекләрнең баш санын арттыру һәм аларның 

продуктлылыгын арттыру, баланслы азык базасы булдыру һәм аларны карап тоту һәм 

ашату буенча яңа технологияләргә күчү нигезендә сөт һәм ит терлекчелеге 

продукциясен җитештерү күләмнәрен арттыру планлаштырыла.  

Хайваннарны токымлы яңартуны һәм яңа токымнарның биопотенциалын 

нәтиҗәле файдалануны тәэмин итү. 

Яңаларын төзү, булган терлекчелек биналарын реконструкцияләү һәм 

модернизацияләү. 

Сөт һәм ит терлекчелегенең нәтиҗәлелеген арттыру нигезендә сөт һәм ит 

җитештерүнең конкурентлылыгын арттыру. 

Сөт һәм ит терлекчелегенең нәтиҗәлелеген арттыру, аның динамик һәм 

баланслы үсеше өчен гомуми шартлар тудыру. 

Яңа югары технологияле гаилә терлекчелек фермаларын төзү чарасын гамәлгә 

ашыру крестьян (фермер) хуҗалыкларының һәм шәхси ярдәмче хуҗалыкларның эш 

белән тәэмин ителешен һәм керемлелеген саклап калуга юнәлдерелгән. 

Чараны гамәлгә ашыру кысаларында 2030 елга Югары технологияле гаилә 

фермаларының гомуми санын 48 берәмлеккә кадәр арттыру күздә тотыла. 

Авыл халкының мәшгульлеген арттыру һәм кадрлар белән тәэмин итүне 

яхшырту буенча чаралар комплексы. «Буа ветеринария техникумы»ДБҺБУ 

базасында агросәнәгать комплексының белем бирү кластерын булдыру буенча 

чаралар уздыру планлаштырыла. Бу юнәлеш буенча чараларны гамәлгә ашырганда 

авыл хуҗалыгы җитештерүенә яшь белгечләрне җәлеп итү һәм беркетүнең актуаль 

проблемаларын хәл итүгә аерым игътибар биреләчәк. 

Мәгълүматлаштыру үсеше буенча чаралар комплексы республиканың бердәм 

мәгълүмати киңлеге кысаларында Агросәнәгать комплексының мәгълүмати 

инфраструктурасын эшләү һәм эшләтүне күздә тота. 

Заманча шартларда җитештерүне үстерүнең, авыл хуҗалыгын тотрыклы 

үстерүне фәнни һәм фәнни-техник тәэмин итүнең иң мөһим факторларының берсе 

буларак, фәнне үстерү өчен фәнни агросәнәгать тикшеренүләрен үстерү буенча 

чаралар комплексы. 

Авыл хуҗалыгы үсешен әкренләп авыл хуҗалыгы җитештерүен югары 

интенсив технологияләргә күчүне тасвирларга мөмкин һәм җитештерүнең яңа 



технологик дәрәҗәсенә чыгуын күз алдында тота. Үсемлекчелек һәм терлекчелекне 

үстерүнең фараз күрсәткечләре түбәнрәк. 

17 нче Таблица 

Үсемлекчелекнең фараз күрсәткечләре 

 

Җитештерү (мең тонна) 2021 

ел 

2025 ел 2030 

ел 

Бөртек 200 210 216 

шикәр чөгендере 320 383 432 

Терлек азыгына исәпләгәндә 

тупас һәм сусыл азык.берәм-

берәм 

79,3 90,3 104,2 

Уңдырышлылык(ц/га)    

бөртекле        40 43 45 

шикәр чөгендере  400 450 480 

Азык (цн.к. б.) 39 42 44 

 

Терлекчелекнең фараз күрсәткечләре 

 

       Авыл хуҗалыгы оешмалары һәм крестьян (фермер) хуҗалыклары буенча 

2015 елдан 2030 елга кадәр эре мөгезле терлекләр саны 25% ка артачак (2030 елга 30 

мең баш), шул исәптән сыерлар-32% (2030 елга 8 мең баш).                                     

 

 

 

Рәс.5 баш мөгезле эре терлек, мең баш. 

 

 
 2030 елда 52 мең тонна сөт җитештереләчәк,2015 елга карата үсеш-48 %, 100 

гектарга исәпләгәндә 431 ц. Бер сыердан продуктлылык 11% ка артачак (2030 елга 

6500 кг)  

 

 

Рәс. 6 Барлыгы, мең тонна сөт җитештерү. 

2015г. 2020г. 2025г. 2030г.

24 24,8
26,4

30

в т.ч.коров

КРС
6,04

6,5
7,0

8,0



 
Авыл хуҗалыгы җирләренең 100 гектарына ит җитештерүнең интенсивлыгы 

2030 елга 163,9 цн (2015 елга+35,3 ц) тәшкил итәчәк, ә гомуми ит җитештерү-19,8 мең 

тонна 

 

Рәс. 7 Барлыгы, мең тонна ит җитештерү. 

 

 
Югары технологияле гаилә фермаларын үстерүгә төп юнәлешне ит һәм сөт 

терлекчелеге алып тора. Аларның гомуми саны 73% тәшкил итә. 

2019 елда 

Югары технологияле гаилә терлекчелек фермалары төзү 

Ел 

Мате

риал

лар 

саны 

шул исәптән 
Терлекләрнең баш саны, баш 

саны. 

юы

нты

к 

мөг

езл

е 

эре 

тер

лек 

азы

гы 

сары

к 

һәм 

кәҗә 

ферм

алар

ы 

Коне

ферм 

кет

әк 

Эре 

мөг

езл

е 

тер

лек 

шул 

исәп

тән 

сыер

лар 

сары

клар 

һәм 

кәҗә

ләр 

ат кош 

2015 11 5 1 1 2 2 327 161 180 32 550 

2021 25 11 6 2 3 3 950 385 450 70 
1055

0 

2025 39 18 11 3 4 3 
149

0 
590 600 80 

1500

0 

2015г. 2020г. 2025г. 2030г.

35,2

39,0

43,4

52,0

Производство молока, 
тыс.тонн

Надой на 1 корову

На 100 га с/х угодий

6000

6200

6500

292

324

431

362

2015г. 2020г. 2025г. 2030г.

15,5

17,9 18,7 19,8

на 100 га с/х угодий, цн.

Производство мяса, 
тыс.тонн

128,6

148,1
154,8

163,9

5836 



2030 48 21 14 4 5 4 
198

0 
850 750 150 

2000

0 

 

Авыл хуҗалыгында эш белән тәэмин итүчеләр санын киметү планлаштырыла, 

ул бу өлкәдә хезмәт җитештерүчәнлеге үсеше белән компенсацияләнергә тиеш. 2021 

елда авыл хуҗалыгында 2280 кеше эшли, ә 2030 елга-2150 кеше. 

Авыл халкының тормыш шартларын уңайлы торак белән тәэмин итү бурычы 

«авылны социаль үстерү»федераль максатчан программасында билгеләнгән. 

Агросәнәгать комплексының үзара бәйле тармаклардан торуына бәйле рәвештә, 

турыдан-туры авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерүгә юнәлтелгән авыл 

хуҗалыгы үсешен генә түгел, башка өлкәләрне дә исәпкә алырга кирәк. 

 

2030 елга кадәр Буа муниципаль районының социаль-икътисадый үсеше 

стратегиясен гамәлгә ашыруның максатчан күрсәткечләре 

2019 елда 

 
. Еллар 2015 2016 2018 2020 2021 2024 2025 2030 

ВТПДА үсеш 

темпы 

чагыштырма 

бәяләрдә, % 

Инерцион 

сценарий буенча 

102,3 104,7 103,7 103,6 103,8 103,6 103 102,6 

База сценарие 

буенча 

102,3 100,6 101,72 111,7 102,6 102,3 102,3 100,8 

Оптимистик 

сценарий буенча 

102,3 105,7 105 103,4 103,4 102,2 102,8 102,5 

Хезмәт 

җитештерүчәнле

ге,   

млн. сум 

Инерцион 

сценарий буенча 

1,03 1,10 1,25 1,45 1,53 1,81 1,90 2,48 

База сценарие 

буенча 

1,03 1,08 1,23 1,44 1,54 1,93 2,05 2,76 

Оптимистик 

сценарий буенча 

1,03 1,13 1,35 1,62 1,80 2,35 2,55 3,30 

Уртача еллык 

халык саны-мең 

кеше. 

Инерцион 

сценарий буенча 

44,12 44 43,7 43,4 43,4 43,1 43 42,2 

База сценарие 

буенча 

44,12 44 43,8 43,6 43,6 43,2 43,1 42,5 

Оптимистик 

сценарий буенча 

44,12 44 44 44,1 44,1 44,3 44,3 44,4 

Туу 

коэффициенты 

Инерцион 

сценарий буенча 

13 12,6 13 12,6 12,5 12,7 12,7 12,6 

База сценарие 

буенча 

13 13 12,8 12,6 12,6 12,8 12,8 13 

Оптимистик 

сценарий буенча 

13 13,1 13,3 13,5 13,5 13,8 13,8 14 

Эшсезлек 

дәрәҗәсе, % 

Инерцион 

сценарий буенча 

0,46 0,46 0,45 0,45 0,43 0,43 0,41 0,41 

База сценарие 

буенча 

0,46 0,46 0,45 0,43 0,43 0,41 0,41 0,39 

Оптимистик 

сценарий буенча 

0,46 0,43 0,41 0,39 0,39 0,37 0,37 0,34 



. Еллар 2015 2016 2018 2020 2021 2024 2025 2030 

Эшчеләрнең 

исемлек буенча 

уртача саны-мең 

кеше. 

Инерцион 

сценарий буенча 

10,7 10,6 10,4 10 10 9,7 9,7 9,2 

База сценарие 

буенча 

10,7 10,6 10,4 10,2 10,2 9,8 9,8 9,4 

Оптимистик 

сценарий буенча 

10,7 10,7 10,85 10,9 10,9 11,2 11,2 11,6 

Бер кешегә, кв. 

метрга 

исәпләгәндә 

торакның 

гомуми мәйданы 

белән тәэмин 

ителеш 

Инерцион 

сценарий буенча 

29,3 29,8 30,2 31 31,6 32,9 33,2 34,9 

База сценарие 

буенча 

29,3 30 30,5 31,4 32 33,4 33,9 36 

Оптимистик 

сценарий буенча 

29,3 30,2 30,7 31,8 32,5 34 34,5 37,1 

Даими рәвештә 

физик культура 

һәм спорт белән 

шөгыльләнүче 

халыкның 

чагыштырма 

күләме, % 

Инерцион 

сценарий буенча 

44,3 45,1 47 48,1 48,5 49,8 50 52,4 

База сценарие 

буенча 

44,3 45,3 47,3 48,4 48,7 50,1 50,2 53,1 

Оптимистик 

сценарий буенча 

44,3 45,7 47,8 48,9 49,2 51,3 51,5 54,2 

Туристлар 

агымы күләме, 

мең кеше 

Инерцион 

сценарий буенча 

- -       

База сценарие 

буенча 

- -       

Оптимистик 

сценарий буенча 

- -       

Автобусларда 

пассажирлар 

ташу, елга млн. 

кеше 

Инерцион 

сценарий буенча 

0,2 0,2 0,25 0,27 0,27 0,30 0,30 0,35 

База сценарие 

буенча 

0,2 0,2 0,25 0,28 0,28 0,32 0,32 0,37 

Оптимистик 

сценарий буенча 

0,2 0,2 0,27 0,30 0,31 0,35 0,35 0,40 

Татарстан 

Республикасы 

экспортының 

гомуми 

күләмендә 

муниципаль 

берәмлек 

экспортының 

өлеше, % 

Инерцион 

сценарий буенча 

- - - - - - - - 

База сценарие 

буенча 

- - - - - - - - 

Оптимистик 

сценарий буенча 

- - - - - - - - 

ВТПДА кече һәм 

урта бизнес 

өлеше, % 

Инерцион 

сценарий буенча 

25,5 25,9 26,7 27,8 28,5 30 31,4 34 

База сценарие 

буенча 

25,5 26,0 26,9 28 29,1 33,4 34,6 40 

Оптимистик 

сценарий буенча 

25,5 26,5 27,4 28,5 29,6 35 36,4 43 

Барлык 

предприятиеләр 

Инерцион 

сценарий буенча 

20,6 20,4 21,9 23 22,7 25 26 28,1 



. Еллар 2015 2016 2018 2020 2021 2024 2025 2030 

һәм оешмалар 

хезмәткәрләрене

ң исемлек 

буенча уртача 

саны (Тышкы 

яраштыручыларс

ыз), % 

База сценарие 

буенча 

20,6 21,4 22,5 23,5 23,9 25,7 26,3 29,4 

Оптимистик 

сценарий буенча 

20,6 21,8 23 25,4 26 29 29,5 34 

Сәнәгать 

җитештерүенең 

гомуми 

күләмендә 

инновацион 

продукция 

өлеше, % 

Инерцион 

сценарий буенча 

0,34 0,33 0,34 0,35 0,35 0,36 0,36 0,38 

База сценарие 

буенча 

0,34 0,34 0,35 0,36 0,36 0,38 0,38 0,40 

Оптимистик 

сценарий буенча 

0,34 0,35 0,36 0,37 0,37 0,40 0,40 0,43 

 

Җирлекләрне 

яшелләндерү 

дәрәҗәсе (яшел 

үсентеләргә 

бирелгән 

мәйданның 

җирлектәге 

гомуми 

мәйданга 

мөнәсәбәте),% 

Инерцион 

сценарий буенча 

6 6 7 8 8 9 9 10 

База сценарие 

буенча 

6 6 8 9 9 10 10 12 

Оптимистик 

сценарий буенча 

6 7 9 10 10 12 12 14 

Төп капиталга 

республика 

инвестицияләрен

дә муниципаль 

район (шәһәр 

округы) өлеше, 

% 

Инерцион 

сценарий буенча 

0,37 0,36 0,34 0,32 0,31 0,29 0,29 0,25 

База сценарие 

буенча 

0,37 0,37 0,38 0,40 0,41 0,43 0,43 0,45 

Оптимистик 

сценарий буенча 

0,37 0,39 0,4 0,42 0,42 0,45 0,46 0,50 

 

 

1.8. 4 бүлек. 

мөгезле эре терлекнең баш санын тоту өчен уңайлы мохит булдыру " юлы»: 

» ...1500 баш... "сүзләрен" ...2000 баш…»; 

 

1.9. 2.2.7.1. түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә: 

 

2.2.7.1. Сәламәтлек саклау өлкәсенең потенциалы 

 

Буа муниципаль районы-сәламәтлек саклау системасының югары дәрәҗәсе 

белән. 

Халыкның сәламәтлеге күрсәткечләре шактый дәрәҗәдә медицина хезмәте 

күрсәтүнең дәрәҗәсенә һәм сыйфатына бәйле, моны сәламәтлек саклауга, табиблар 

һәм урта медицина хезмәткәрләре белән тәэмин ителешенә, койкаларга, аларның 

мәшгульлегенә бәйле чыгымнар буенча бәяләргә мөмкин. (8 нче таблица). 

 



8 нче таблица 

Медицина учреждениеләре челтәре һәм медицина кадрлары турында мәгълүмат 

 

№ Күрсәткечләр 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Муниципаль сәламәтлек 

саклау учреждениеләрендә 

эшләүче хезмәткәрләр саны-

кеше 

640 637 

572 564 639 

2 
Барлык белгечлек табиблары 

саны, кеше 
81 81 

82 83 85 

 1000 кешегә 18,1 18,29 18,2 19,3 19,7 

3 
Урта медицина персоналы 

саны, кеше 
343 361 

363 368 357 

 1000 кешегә 81,55 81,55 83,4 85,4 82,9 

4 
Больничный койкалар саны, 

кол-во 
218 

208 208 191 191 

 1000 кешегә 48,8 46,64 47,8 44,3 44,3 

5 

Сәламәтлек саклау 

учреждениеләренең төп 

капиталына инвестицияләр, 

млн. сум. 

 

    

 

Сәламәтлек саклау системасының үсеш потенциалы, социаль хәленә, керем 

дәрәҗәсенә һәм яшәү урынына карамастан, районның һәр кешесенә медицина 

ярдәмен ала алырлык итеп тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Әйтик, соңгы 5 елда 

туучылар коэффициенты 11,6 дан 10,6 га кадәр кимегән. Халыкның гомуми үлеме 

17,1 тән 15,4 кә кадәр кимегән, шул исәптән эшкә яраклы халык арасында – 281,3 тән 

168,8 гә кадәр.  Кан әйләнеше системасы авыруларыннан үлүчеләр саны – 653,3 тән 

422,7 гә, яңа барлыкка килүдән – 158,3 тән 50,5 кә, неестив булмаган сәбәпләрдән-

132,5 тән 59,1 кә кадәр кимеде.  

2010 елдан бирле көтелгән гомер озынлыгы 68,3% ка арткан һәм 2014 елга 72,8 

не тәшкил иткән. 

Ашыгыч медицина ярдәмен 2 бригада (фельдшер) күрсәтә. 2015 елга хастаханә 

койкалары саны-208, халыкның тәүлек буе эшли торган койкалар белән тәэмин 

ителеше 10 мең кешегә 46,6 ны тәшкил итте. 

Шуңа да карамастан, халык санының дәрәҗәсе югары булып кала бирә. Кан 

әйләнеше системасы, яман шеш авырулары, ВИЧ-инфекциялеләр авыруларының 

югары дәрәҗәсе билгеләнә. Социаль әһәмиятле авырулар-туберкулез, хроник 

алкоголизм, наркомания күрсәткечләре – Татарстан Республикасы буенча уртача 

күрсәткечтән түбәнрәк.  

Табигый кимү күрсәткече кимү тенденциясенә карамастан, районда хәзерге 

көнгә кадәр туучылар санын үлүчеләр саныннан арттыру ягына таба бара алмаганнар. 

 1.10. 3.2.1.2. пунктын түбәндәге редакциядә бирергә: 

 



3.2.1.2. Сәламәтлек саклау 

 

 

Стратегиянең максатчан сценарие сәламәтлек саклау системасына яңа таләпләр 

куя. 

Сәламәтлек саклау өлкәсен инновацион үстерү зарурлыгы ике факторга бәйле. 

Бер яктан, тискәре демографик тенденция бар, ул алга таба да балалар һәм өлкән 

яшьтәге кешеләр санын, репродуктив яшьтәге хатын-кызлар санын (15-49 яшь) 

киметүне, туучылар санын киметүне күздә тота. Икенче яктан, халыкның сәламәтлеге 

күрсәткечләренә реаль йогынты ясарга мөмкинлек бирүче яңа медицина һәм социаль 

технологияләр объектив үсә. 

Бу шартларда эшкә сәләтле яшьтә сәламәтлек югалтуларын, үлем-китем 

масштабларын (аеруча ир-атлар) сизелерлек киметүгә юнәлдерелгән озак сроклы 

чараларны тормышка ашыру кирәк, бу исә халыкның гомер озынлыгының, аның 

хезмәт һәм репродуктив потенциалының, халыкның сәламәтлеген ныгытуның иң 

нәтиҗәле юлын тәэмин итәчәк.  

2030 елга кадәрге Стратегиянең төп максаты-гражданнарның барлык 

категорияләре өчен медицина ярдәме күрсәтүнең стандартларына туры килә торган 

квалификацияле хезмәтләрнең тигез дәрәҗәдә һәм сыйфатын тәэмин итә торган 

профилактик юнәлешле сәламәтлек саклау системасын булдыру. 

Тармакны алга таба үстерү өчен, аның технологик, оештыру һәм һөнәри 

дәрәҗәләрен күтәреп, Яңа сәламәтлек саклау системасын булдырырга кирәк. 

Медицина кадрларын әзерләү һәм яңадан әзерләү системасында авыруларны 

диагностикалауның, дәвалауның һәм профилактикалауның яңа инновацион 

эшләнмәләрен кертү, шулай ук заманча югары технологияле мәгълүмат 

системаларын куллану зарур. Моның өчен сәламәтлек саклауның бюджет 

приоритетлары системасында әһәмиятен сизелерлек арттыру таләп ителә. 

Төп стратегик максатны тормышка ашыру түбәндәге өстенлекле бурычларны 

хәл итүне күздә тота. 

Авыруларны профилактикалау һәм сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру 

ролен арттыру: 

периодик диспансерлаштыру һәм риск төркемнәрен даими күзәтү, санатор-

курорт дәвалавы нигезендә медицина ярдәмен күрсәтү; 

йогышлы булмаган авыруларны (кан әйләнеше, онкология, эндокринная, 

сулыш органнары, күз авырулары, нерв һәм сөяк-мускул системалары авыруларын 

интеграцияләнгән профилактикалау программаларын гамәлгә ашыру); 

Вакцинопрофилактиканың милли планын, йогышлы авырулар, шул исәптән 

ВИЧ-инфекция һәм СПИД, туберкулез белән бәйле сәламәтлек өчен таралуны, үлем-

китемне һәм тискәре нәтиҗәләрне киметү буенча чаралар комплексын үтәү.; 

алкогольле һәм наркотикларга бәйлелекне профилактикалауның нәтиҗәле 

системасын формалаштыру; 

халыкның төрле яшь һәм социаль төркемнәренә исәпләнгән мәгълүмати 

программалар ярдәмендә халыкны сәламәт яшәү рәвешенә өйрәтү, гражданнарның үз 

сәламәтлекләре һәм тирә-юньдәгеләрнең сәламәтлеге өчен җаваплылыгын 

формалаштыру; 



тиешле белгечләр әзерләүне дә кертеп, сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру 

мәсьәләләре буенча махсуслаштырылган учреждениеләр челтәрен үстерү; 

беренчел звено табибларын депрессив халәтләрне профилактикалау һәм 

диагностикалау мәсьәләләре буенча системалы әзерләү, стресс ситуацияләрендә 

халыкны рациональ үз-үзеңә тотышка өйрәтү. 

Заманча медицина технологияләренең һәркем өчен мөмкин булуын арттыру 

хисабына: 

медицина хезмәткәрләренең һөнәри дәрәҗәсен күтәрү, аларны даими рәвештә 

яңадан укытуга һәм илебез һәм чит илләрнең алдынгы технологияләрен үзләштерүгә 

басым ясап; 

практик медицинаның клиник җитәкчелек һәм медицина стандартлары 

таләпләренә туры килүен тәэмин итү; 

яңа медицина технологияләрен үзләштерү өчен инновацион эшчәнлекне 

киңәйтү; 

сәламәтлек саклау системасын мәгълүматлаштыру үсеше хисабына заманча 

медицина технологияләренең үтемлелеген арттыру. 

Медицина ярдәмен оештыруны һәм финанс ягыннан тәэмин итүне оештыруның 

һәм аның нәтиҗәлелеген арттыру нигезендә медицина ярдәменең сыйфатын һәм 

һәркем өчен мөмкин булуын арттыру: 

гомуми практика табибы институтын үстерү, участок хезмәтен һәм 

кичектергесез ярдәм системасын ныгыту белән беренчел медик-санитар ярдәмне 

беренчел медик-санитар ярдәмне беренчел үстерүнең эзлекле сәясәтен уздыру; 

стационарларның койка фондын куллану нәтиҗәлелеген арттыру максатында 

үзгәртеп кору; 

кадрлар вәзгыятен яхшырту һәм оптимальләштерү буенча чаралар уздыру, шул 

исәптән медицина хезмәткәрләренең абруен һәм югары хезмәт хакы өчен шартлар 

тудыру; 

Халыкның демографик структурасында үзгәрешләргә сәламәтлек саклауны 

җайлаштыру: 

педиатрия хезмәте эшчәнлеген камилләштерү, Гаилә табибы институтын 

үстерү, бигрәк тә авыл җирлегендә; 

перинаталь ярдәм системасын булдыру, бала табарга ярдәм итү һәм балачак 

хезмәтен үстерү һәм модернизацияләү, мәктәп медицинасын үстерү; 

яшүсмерләрнең, шул исәптән хәрби хезмәткә чакырылуга кадәрге һәм хәрби 

хезмәткә чакырылуга кадәрге үсмерләрнең сәламәтлеге күрсәткечләрен яхшырту 

чараларын эшләү һәм тормышка ашыру; 

өлкән яшьтәге затларга, шул исәптән геронтология хезмәте үсеше белән 

диспансер күзәтүен оештыруны камилләштерү; 

өйдә медицина-социаль ярдәм күрсәтү һәм ярдәм күрсәтү учреждениеләре, 

гериатрия үзәкләре челтәрен үстерү, Сәламәтлек саклау системасы белән социаль 

яклау системасы хезмәттәшлеген көчәйтү; 

тернәкләндерү ярдәменең сыйфатын һәм һәркем өчен мөмкин булуын тәэмин 

итү; 

сәламәтлек саклау системасын мәгълүматлаштыру: 

мәгълүмати технологияләрне үстерү; 



медицина, мәгълүмати һәм белем бирү ресурсын булдыру. 

Куелган бурычларны хәл итү өчен Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгы белән бергә сәламәтлек саклауны үстерүнең инновацион моделенә 

этаплап күчү күздә тотыла: 

2016-2021 еллар: 

сәламәтлек саклау учреждениеләренә яшь белгечләрне җәлеп итү, социаль 

ташламалар, бер тапкыр бирелә торган түләүләр һәм торак бирү хисабына табиб 

кадрлары белән тәэмин ителешне арттыру;  

медицина ярдәме күрсәтүгә чыгымнарның барлык статьяларын үз эченә алган 

һәм медицина стандартлары таләпләрен исәпкә алып исәпләнгән тулы тариф буенча 

иминләштерүче медицина оешмалары тарафыннан стационар ярдәм өчен түләү; 

алмаштыручы технологияләр стационары үсеше белән бергә амбулатор звенога 

медицина ярдәмен күрсәтүне яңадан ориентацияләү; 

халыкның авыруын һәм демографик үзенчәлекләрне исәпкә алып, стационар 

медицина ярдәменең факттагы күләмнәрен федераль нормативларга этаплап китерү; 

ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен оптимальләштерү, хроник 

авыруларга ярдәм күрсәтү өчен кичектергесез ярдәм пунктлары челтәрен киңәйтү; 

булдыру паллиативной ярдәм хезмәте; 

медицина ярдәме күрсәтүдә катнашучы субъектларның үзара хезмәттәшлеге 

өчен сәламәтлек саклау өлкәсенең бердәм мәгълүмати киңлеген булдыру (электрон 

медицина картасын кертү, табибка электрон рәвештә язылу, телемедицина 

технологияләре һәм электрон документ әйләнеше системасы); 

дәүләт-шәхси партнерлыкны үстерү һәм дәвалау учреждениеләренең 

профильле булмаган функцияләрен аутсорсинг буенча тапшыру; 

2021-2025 еллар: 

сәламәтлек саклауның бердәм мәгълүмат системасын булдыруны тәмамлау; 

амбулатор звенога медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен яңадан ориентацияләү 

буенча эшне дәвам итү, торгызу дәвалавы һәм реабилитацияләү койкаларын бүлеп 

бирү; 

дәвалау учреждениеләрендә югары технологияле медицина ярдәме күрсәтү 

технологияләрен үстерү; 

2026-2030 еллар: 

дәвалау-диагностика процессының хәзерге заман инновацион технологияләре 

эшләве; 

планлаштырылган демографик күрсәткечләргә һәм халыкның сәламәтлеге 

күрсәткечләренә чыгуны тәэмин итү. 

2030 елга сәламәтлек саклау системасының торышын характерлаучы мөһим 

индикаторларның түбәндәге максатчан күрсәткечләренә ирешергә кирәк: 

хезмәткә сәләтле халык арасында үлүчеләр саны 2014 ел дәрәҗәсенә карата 

26,4% ка кимеде (эшкә яраклы 100 мең кешегә 611,7 дән 100 мең эшкә яраклы кешегә 

450 гә кадәр кимеде); 

Россия Федерациясенең 2012 елның 1 гыйнварыннан сабыйлар үлемен исәпкә 

алуның яңа системасына күчүен исәпкә алып, 2020 елга максатчан күрсәткеч тере 

булып туган 1000 кешегә 10 булачак; 2025 елга - 1000 туучыга – 8, ә 2030 елга-1000 

тере дөньяга 4,8. 



 

1.11. 2.2.8. пунктын түбәндәге редакциядә бирергә: 

 

2.2.8. Финанс потенциалы 

 

Финанс ресурслары Буа муниципаль районының хуҗалык итүче субъектлары, 

бюджет системасы, бюджеттан тыш фондларның җирле бүлекчәләре, банк-кредит һәм 

иминият системалары, фонд базары акчалары үз эченә ала һәм Буа муниципаль районы 

икътисады үсешенең нәтиҗәлелегенә бәйле. 

Районның бюджет өлкәсендә уңай динамика күзәтелә, ул, барыннан да элек, Буа 

муниципаль районы территориясендә барлык чыганаклар хисабына 

формалаштырылган финанс ресурслары күләменең тотрыклы үсеше белән 

характерлана. 

12 нче таблица 

 

Консолидацияле бюджет керемнәре динамикасы һәм структурасы  

Буа муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары 

 
№ 

т/б 

Еллар Керемнәр, 

мең. 

сум., 

барлыгы 

шул исәптән Чыгымна

р, мең 

сум. 
салым 

керемнәре 

- салымга 

карамаган 

керемнәр 

Кире 

кайтарылмый 

торган кертемнәр 

 

Мең сум % Мең сум % Мең сум % 

1 2010 738 063,5 214 763,4 29,10 52 736,7 7,14 470563,4 63,76 709705,6 

2 2011 726 310,0 228 632,5 31,50 23 346,4 3,20 474331,1 65,30 734652,4 

3 2012 833 604,4 349 289,4 41,90 33 271,0 4,00 451044,0 54,1 782716,3 

4 2013 918 902,7 370 511,1 40,32 28 144,4 3,06 520247,2 56,62 933149,0 

5 2014 1033 967,1 357 622,7 34,58 34 920,9 3,37 641423,5 62,00 1061815,0 

6 2015 1078219,3 367 937,5 34,15 39 496,3 3,66 670785,5 62,19 1077554,6 

7 2016 986344,7 393274,2 39,87 38901,3 3,94 557250,9 56,49 971768,6 

8 2017 1067312,9 411713,7 38,57 32632,5 3,05 622966,7 58,39 1039273,6 

9 2018 1227649,5 442287,1 36,03 36797,7 2,99 748564,7 60,97 1201160,9 

10 2019 1180456,4 424777,5 35,98 25023,9 2,12 730655,0 61,89 1278804,8 

11 2020 1100888,2 394 337,9 35,82 21 165,6 1,92 685384,7 62,26 1100888,2 

12 2021 1144923,7 399 897,0 34,92 21 165,6 1,85 723861,1 63,23 1144923,7 

13 2030 1629583,5 454 654,2 27,90 21 165,6 1,30 1153763,7 70,80 1629583,5 

 

Консолидацияләнгән бюджетның үз керемнәрендә (салым һәм салым булмаган 

керемнәр) иң зур чагыштырма өлешне салым керемнәре алып тора. 

Салым керемнәре арасында иң зур өлеш салымнарга туры килә: НДФЛ-79,6%, 

җир салымы -5,4 %, ЕНВД -3,1 %, физик затлар милкенә салым -2,6%. 

Соңгы биш елда салым булмаган керемнәр 1,5 тапкырга артты, әмма аларның 

өлеше 5,5% тан артмый. 

Шул ук вакытта Буа муниципаль районының консолидацияләнгән бюджетында 

кире кайтарылмый торган кертемнәр өлеше арту да күзәтелә: 2015 елда-62,19%, 2016 

елда-56,49%, 2017 елда -58,39 %, 2018 елда-60,97%. 



Буа муниципаль районының консолидацияләнгән бюджетында үз 

керемнәренең өлеше 2014 елда-37,96%, 2015 елда-37,78%, 2016 елда-43,81%, 2017 

елда-41,63%, 2018 елда-39,02% тәшкил итә. 

Буа муниципаль районы бюджетының социаль чыгымнарының чагыштырма 

өлеше 2015 елда - 70,7%, 2016 елда – 76,92%, 2017 елда – 73,2 %, 2018 елда – 66,6% 

тәшкил итә.: балалар бакчаларын, гомуми белем бирү учреждениеләрен, сәламәтлек 

саклау һәм спорт, мәдәният, халыкны социаль тәэмин итү хезмәтләрен күрсәтүче 

учреждениеләрне карап тоту. 

1.12. 5.2.3 пунктын түбәндәге редакциядә бирергә: 

Беренчел муниципаль программалар исемлеген түбәндәге редакциядә 

үзгәртергә һәм бәян итәргә: 

 

Беренчел муниципаль программалар исемлеге 

 № 

т/б  

Программаның исеме Кабул 

итү көне 

Тормышка 

ашыру 

сроклары 

Искәрмә.  

1 2015-2020 елларга Буа 

муниципаль районында 

коррупциягә каршы сәясәтне 

гамәлгә ашыру " муниципаль 

программасы» 

2014 2015-2020 

елларга 

Буа муниципаль районы 

Башкарма комитетының 558-п 

номерлы карары 

2014 елның 27 ноябреннән 

2 Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Буинского 

муниципального района на 2020 

год» 

2019 2020 Буа муниципаль районы 

башкарма комитеты карары № 

390/Ык-п  

2009 елның 17 сентябрендәге 

3 Буа муниципаль районы 

территориясендә урнашкан 

күпфатирлы йортларда гомуми 

милекне капиталь ремонтлау 

программасы 

2019 2020-2022 Буа муниципаль районы 

башкарма комитеты карары № 

363/Ык-п  

2009 елның 28 августыннан 

4 Буа муниципаль районында 

"2020-2022 елга әйләнә - 

тирәлекне саклау" муниципаль 

комплекслы программасы» 

2019 2020-2022 Буа муниципаль районы 

башкарма комитеты карары № 

389/Ык-п  

2009 елның 17 сентябрендәге 

5 2019-2023 елларга Буа 

муниципаль районында 

мәгарифне үстерү " муниципаль 

максатчан программасы» 

2019 2019-2023 Буа муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2019 

елның 11 февралендәге 40а/ 

ИК-п номерлы карары  

 



6 2017-2020 елларга хокук 

бозуларны профилактикалау 

буенча Буа муниципаль 

районының комплекслы 

программасы»  

2016 2017-

2020 

Буа муниципаль районы 

Башкарма комитетының 405-п 

номерлы карары 

2016 елның 8 сентябреннән 

7 Буа муниципаль районы 

балаларына һәм яшьләренә 

патриотик тәрбия бирү " 

муниципаль программасы» 

2017 2018-

2020 

Буа муниципаль районы 

Башкарма комитетының 393-п 

номерлы карары 

25.09.2017 

8 2018-2020 елларга Буа 

муниципаль районында халык 

арасында наркоманияне 

профилактикалау буенча 

муниципаль программа» 

2017 2018-

2020 

Буа муниципаль районы 

Башкарма комитетының 390-п 

номерлы карары 

22.09.2017 

9 2015-2020 елларга Буа 

муниципаль районының 

мәдәният учреждениеләре хезмәт 

күрсәтүләренең сыйфатын 

арттыру " муниципаль 

программасы» 

2014 2015-

2020 

Буа муниципаль районы 

башкарма комитеты карары № 

642-п 

2014 елның 30 декабреннән 

10 2014-2020 елларга дәүләт милли 

сәясәтен гамәлгә ашыруның 

муниципаль программасы» 

2014 2014-

2020 

Буа муниципаль районы 

Башкарма комитетының 495-п 

номерлы карары 

2014 елның 29 октябреннән 

11 2018-2020 елларга Буа 

муниципаль районы 

территориясендә терроризм һәм 

экстремизмны профилактикалау 

" муниципаль программасы» 

2017 2018-

2020 

Буа муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2017 

елның 5 октябрендәге 416-п 

номерлы карары 

 

12 2016-2020 елларга Буа 

муниципаль районы халкы 

арасында сәламәт яшәү рәвешен 

формалаштыру буенча 

муниципаль программа» 

2015 2016-

2020 

Буа муниципаль районы 

башкарма комитеты карары № 

613-п 

2015 елның 3 декабреннән 

13 "2020-2023 елларга Татарстан 

Республикасы Буа муниципаль 

районында физик культураны 

һәм спортны үстерү" 

муниципаль программасы» 

2019 2020-

2023 

Буа муниципаль районы 

Башкарма комитетының 400 / 

Ык-п номерлы карары 

2009 елның 24 сентябрендәге 

14 2016-2020 елларга Буа 

муниципаль районының Авыл 

яшьләре " район программасы» 

2015 2016-

2020 

Буа муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2015 

елның 3 декабрендәге 612-п 

номерлы карары 

15 2020-2022 елларга ТР Буа 

муниципаль районының янгын 

куркынычсызлыгы " муниципаль 

максатчан программасы» 

2019 2020-

2022 

Буа муниципаль районы 

Башкарма комитетының № 

406/ик-п карары 

2009 елның 27 сентябрендәге 



16 2017-2019 елларга ТР Буа 

муниципаль районының янгын 

куркынычсызлыгы " муниципаль 

максатчан программасы» 

2019 2020-

2022 

Буа муниципаль районы 

башкарма комитеты карары № 

550/ик-п 

2016 елның 12 декабреннән 

17 2017-2021 елларга "Имин шәһәр» 

аппарат-программа комплексы 

сегментын гамәлгә ашыру 

кысаларында видеокүзәтү 

системасын үстерү 

программасын раслау турында" 

муниципаль максатчан 

программа» 

2016 2017-

2021 

Буа муниципаль районы 

башкарма комитеты карары № 

604-п 

2016 елның 30 декабреннән 

18 2019-2023 елларга Буа 

муниципаль районында кече һәм 

урта эшкуарлыкны үстерү һәм 

аңа ярдәм итү буенча максатчан 

программа 

2019 2019-

2023 

Буа муниципаль районы 

башкарма комитеты карары № 

254/Ык-п 

2009 елның 6 июне, 

19 2016-2020 елларга Буа 

муниципаль районында социаль 

юнәлешле коммерциячел 

булмаган оешмаларга ярдәм итү 

" муниципаль максатчан 

программасы»  

2016 2016-

2020 

Буа муниципаль районы 

Башкарма комитетының 82-п 

номерлы карары 

2016 елның 29 февраленнән 

20 2016-2020 елларга Буа 

муниципаль районында рус теле 

2017 2016-

2020 

Буа муниципаль районы 

башкарма комитеты карары № 

147-п 

2017 елның 19 апреленнән 

21 2020 елга Буа муниципаль 

районының җирле әһәмияттәге 

гомуми файдаланудагы 

юлларында юл эшләре турында 

2019 2020 Буа муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

434/Ык-п номерлы карары 

2009 елның 16 октябре, 

22 2018-2021 елларга Буа 

муниципаль районының мәгариф 

системасында сәламәтлек 

саклауны үстерү 

2017 2018-

2021 

Буа муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2017 

елның 13 ноябрендәге 466-п 

номерлы карары 

23 2018-2022 елларга Татарстан 

Республикасы Буа муниципаль 

районы территориясендә шәһәр 

тирәлеге территориясендә 

заманча шәһәр тирәлеген 

формалаштыру " муниципаль 

программасы» 

2017 2018-

2022 

Буа муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2017 

елның 20 декабрендәге 522-п 

номерлы карары 

24 2019-2023 елларга Татарстан 

Республикасы Буа муниципаль 

районында кече һәм урта 

эшкуарлыкны үстерү 

программасы 

     2019 2012-

2023 

Буа муниципаль районы 

Башкарма комитетының 245/ик-

п номерлы карары 06.06.2009 

 



          2.  Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырылырга тиеш 

http://pravo.tatarstan.ru/, шулай ук Интернет мәгълүмати-телекоммуникация 

челтәрендә Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталында 

түбәндәге адрес буенча урнаштырылырга тиеш http://buinsk.tatarstan.ru.  

3. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 

 

  

Буа муниципаль районы  

башлыгының беренче урынбасары,  

Совет рәисе урынбасары                                                                            И.Ф. Еремеев 
 

http://pravo.tatarstan.ru/

