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СОВЕТ  СТАРОЮРАШСКОГО   

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЕЛАБУЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛАБУГА МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ  ИСКЕ ЮРАШ  

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ  

РЕШЕНИЕ                  Иске Юраш авылы               КАРАР 

 

№  173                                                            «29» ноябрь 2019ел.                                                                                              

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019-2028 елларга» Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районының Иске Юраш авыл җирлеге 

"муниципаль берәмлеге территориясендә социаль инфраструктураны комплекслы 

үстерү программасын раслау турында"  

 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 

131-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елның 1 

октябрендәге 1050 номерлы «җирлекләрнең һәм шәһәр округларының социаль 

инфраструктурасын комплекслы үстерү программаларына таләпләрне раслау 

турында» гы Карары, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының 

Иске Юраш авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Юраш авыл җирлеге Советы 

 

КАРАР: 

 

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

на территории муниципального образования «Староюрашское сельское поселение 

Елабужского муниципального района Республики Татарстан»   на 2019 – 2028 

годы. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель                                                                                        

Р.Г.Юнусов         
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                                              Татарстан Республикасы   

                                              Алабуга муниципаль районы 

                                              Иске Юраш авыл Советы  

                                              28 ноябрь 2019 ел 173нче 

                                              карары белән кабул ителде 
 

 

 

 

СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРАНЫ КОМПЛЕКСЛЫ ҮСТЕРҮ 

ПРОГРАММАСЫ 

ИСКЕ ЮРАШ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ 

АЛАБУГА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЫ Р. Н 

2019-2028 ЕЛЛАРГА. 
 

1. ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

 
Программаның исеме Иске Юраш авыл җирлегенең 2019-2028 елларга 

социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү 

программасы 
Программа эшләү өчен нигез "Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында «2003 елның 6 ноябрендәге 

131 – ФЗ номерлы Федераль закон»,  

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «җирлекләрнең һәм 

шәһәр округларының социаль инфраструктурасын 

комплекслы үстерү программаларына карата таләпләрне 

раслау турында " 2015 елның 1 октябрендәге 1050 

номерлы карары», 

РФ Шәһәр төзелеше кодексы, 1 ст.28 п., 7 ст. 6 п., 5.26 ст., 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

Советының 2016 елның 13 сентябрендәге 90 номерлы 

«Татарстан Республикасы АМРНЫ 2021 елга кадәр һәм 

2030 елга кадәрге перспективага социаль-икътисадый 

үстерү стратегиясен раслау турында " карары»; 

Уставына Иске Юраш авыл җирлеге Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Юраш 

авыл җирлеге , Иске Юраш авыл җирлеге Советы карары 

10.12.2012 ел № 82, 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

Иске Юраш авыл җирлегенең генераль планы (ТР Алабуга 

муниципаль районы Иске Юраш авыл җирлеге Советының 

2016 елның 20 октябрендәге 48 номерлы карары 
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Заказчы һәм программаны 

эшләүче исеме, аларның 

урнашу урыны 

Иске Юраш авыл җирлеге башкарма комитеты, 

Татарстан Республикасы,  

Алабуга районы,  

Иске Юраш авылы, Мәктәп урамы, 31 индексы 423619 
Программаның максатлары 

һәм бурычлары 
Җирлек халкының тормыш сыйфатын күтәрүне тәэмин 

итү өчен социаль инфраструктураны үстерүнең матди 

базасын булдыру. 

Куелган максатка ирешү өчен түбәндәге бурычларны 

үтәргә кирәк: 

- авыл җирлегенең социаль инфраструктура объектларын 

халыкның иминлеген, сыйфатын һәм нәтиҗәле 

файдалануын тәэмин итү;; 

- гамәлдәге социаль инфраструктураның нәтиҗәле 

эшләвен тәэмин итү; 

- җирлек халкы өчен социаль инфраструктура 

объектларының һәркем өчен мөмкин булуын тәэмин итү;; 

- халыкның социаль инфраструктурасы объектларына 

булган ихтыяҗларына туры китереп, җирлекнең социаль 

инфраструктурасын балансланган перспективалы үстерү.; 

- җирлек халкының мәгариф, сәламәтлек саклау, физик 

культура һәм массакүләм спорт һәм мәдәният өлкәләрендә 

хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин ителешенең исәп-хисап 

дәрәҗәсенә ирешү. 
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Максатчан 

күрсәткечләр 

халыкның социаль 

инфраструктура 

объектлары белән 

тәэмин ителеше 

(Индикаторлары ) 

- мәктәпкәчә учреждениеләр белән тәэмин ителеш; 

- урта гомуми белем бирү учреждениеләре белән тәэмин 

ителеш; 

- клуб учреждениеләре белән тәэмин ителеш; 

- яссылык корылмалары белән тәэмин ителеш; 

-амбулатор Поликлиникалар һәм фельдшер-акушерлык 

пунктлары белән тәэмин ителеш. 

Социаль 

объектларны 

проектлаштыру, 

төзү, 

реконструкцияләү 

буенча 

планлаштырылган 

чараларны 

(инвестицион 

проектларны) 

эреләндерелгән 

тасвирлау 

инфраструктура 

- социаль инфраструктура объектлары төзелеше өчен 

территорияне планлаштыру проектларын эшләү һәм җир 

кишәрлекләрен межалау;; 

- социаль өлкә объектларын төзү һәм реконструкцияләү 

буенча проект-смета документациясен эшләү ;; 

- социаль инфраструктура объектларын төзү һәм 

реконструкцияләү ;; 

- социаль торак төзелеше, шәхси торак төзелеше. 

Программаны 

тормышка ашыру 

сроклары һәм 

этаплары 

2019-2028 еллар 

1 этап-2019-2023 еллар.  

2 этап-2023-2028 еллар 

Күләме һәм 

финанслау 

чыганаклары 

программасын 

Программа бюджет хисабына финанслауны күздә 

тота:  

федераль бюджет-0,0 мең сум,         

республика бюджеты-4 100 мең сум, 

җирлек бюджеты-0,0 мең сум,         

ТР АМР бюджеты-5 068,9 мең сум. 

Программаны 

тормышка 

ашыруның көтелгән 

нәтиҗәләре 

- Иске Юраш авыл җирлегенең сыйфатын, уңайлылыгын 

һәм тормыш дәрәҗәсен күтәрү.; 

-халыкның социаль инфраструктура объектларын 

нәтиҗәле файдалануы; 

-гражданнарның торак белән тәэмин ителеше; 

- авыл җирлегендә яшәүчеләрнең социаль инфраструктура 

объектлары белән тәэмин ителеше һәм норматив яктан 

уңайлы булу. 

 

2.ИСКЕ ЮРАШ АВЫЛЫ СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРАСЫНЫҢ 

ТОРЫШЫ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ 

 

2.1. Җирлекнең социаль-икътисади торышы, җирлек территориясендә шәһәр 

төзелеше эшчәнлеге турында мәгълүмат 
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Иске Юраш авыл җирлеге «Алабуга муниципаль районы «муниципаль 

берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре 

чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында» 2005 елның 31 гыйнварындагы 

22-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә төзелде.  

Иске Юраш авыл җирлеге составына әлеге закон нигезендә Иске Юраш 

(административ үзәк), Сосновый Юраш авылы керә. 

Җирлек Татарстан Республикасының төньяк-көнчыгышында, Алабуга муниципаль 

районының төньяк-көнбатыш өлешендә урнашкан. Иске Юраш авыл җирлеге 

Удмурт Республикасы, Көнчыгыш һәм көньякта Әлмәт авыл җирлеге белән, 

көньяк-көнбатышта Морт авыл җирлеге белән, көнбатышта Алабуга муниципаль 

районының Иске Күклек авыл җирлекләре белән чиктәш.  

Иске Юраш авыл җирлегенең гомуми мәйданы 4583,6 га тәшкил итә, шул исәптән 

Иске Юраш авылы мәйданы – 214,9 га, Сосновый Юраш авылы – 43,1 га 

(картографик материал буенча). 

Җирлектә балалар бакчасы, гомуми белем бирү мәктәбе, фельдшер-акушерлык 

пункты, авыл мәдәният йорты, китапханә, элемтә бүлеге, Саклык банкы бүлеге, 

«Яңа Юраш «агрофирмасы " ЯАҖ авыл хуҗалыгы предприятиесе бар. 

Иске Юраш авыл җирлегенең Алабуга муниципаль районының башка җирлекләре 

белән транспорт элемтәсе хәзерге вакытта региональ автомобиль юллары аша 

гамәлгә ашырыла. 

«Морт-Сосновый Юраш» төбәк әһәмиятендәге автомобиль юлы Иске Юраш авыл 

җирлеген көньяктан төньякка таба уза.  

 

Роле урнаштыру системасында 

Иске Юраш авыл җирлегенең территориаль оешмасы-Алабуга муниципаль 

районының урнашу системасының бер өлеше, ул Татарстан Республикасының Яр 

Чаллы шәһәрендә урнашкан төркем системасына керә. 

Татарстан Республикасы территориаль планлаштыру схемасында күчерү 

системаларының үсеш потенциалына анализ ясап, Алабуга муниципаль районы 

күчерү системасы үсеше потенциалының иң югары күрсәткече булган районнар 

төркеменә керә .  

Торак пунктларның бер-берсе белән, җирлек үзәкләре һәм Алабуга шәһәре район 

үзәге белән элемтәләре урнашкан юллар күчерү системасында беренче система 

барлыкка китерүче фактор булып тора. 

Икенче система барлыкка китерүче фактор булып, елга челтәре тора, аның буенча 

тарихи үсеш нәтиҗәсендә җирлек, район һәм Татарстан Республикасының бөтен 

территориясеннән күчерү системасы барлыкка килә башлады. 

Иске Юраш авыл җирлегенең үзенчәлеге шунда: җирлекнең барлык торак 

пунктлары Юраш елгасы бассейнында урнашкан. 

Иске Юраш авыл җирлегеннән күчерү системасы ике оранглы характерда.  
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Анда административ функцияләр, мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау, сәүдә 

предприятиеләре урнашкан. Алабуга муниципаль районының территориаль 

планлаштыру схемасы нигезендә, бу торак пункт Алабуга муниципаль районы 

структурасында планлаштыру үзәге булып тора. 

      Икенче рангны 37 кеше яшәгән Сосновый Юраш авылы били 

- 2 торак пунктлар саны: Иске Юраш авылы, Сосновый Юраш авылы 

- административ үзәк: Иске Юраш авылы 

- авыл җирлегенең мәйданы-4583,6 га 

– торак биналарның гомуми мәйданы-13,3 мең кв. м. 

- халык саны - 588, шуларның62 е-укучылар һәм мәктәпкәчә учреждениеләрдә 

тәрбияләнүчеләр - 14 

 

2.2 җирлекнең, шәһәр округының социаль инфраструктура объектларының 

техник-икътисадый параметрлары; 

Социаль-мәдәни 

өлкә объекты 

исеме 

Социаль-м

әдәни өлкә 

объектын

ың адресы 

тузганлык

ның % 

(капиталь 

ремонт 

кирәклеге) 

ел Урыннар 

саны 

(койка/ур

ыннар һ. 

б.)) 

Килүчелә

р саны 

(кеше)) 

Бина

ның 

мәйд

аны 

Корыл

малар 

соңгы 

капиталь 

ремонт 

Мәгариф учреждениеләре 

Иске Юраш 

балалар бакчасы» 

Иске 

Юраш 

авылы, 

Мәктәп 

урамы, 42 

   40% 1975 2019 10 14 327,2 

Иске Юраш урта 

гомуми белем 

бирү мәктәбе» 

Иске 

Юраш 

авылы, 

Мәктәп 

урамы, 25 

   30% 1982 2011-2012 58 58 1861 

Амбулатор поликлиникалар, фельдшер-акушерлык пунктлары 

Иске Юраш 

ФАПы 

Иске 

Юраш 

авылы, 

Мәктәп 

урамы, 25 

   30% 1982 2012  46 116 

Клублар 

Авыл мәдәният 

йорты 

Иске 

Юраш 

авылы, 

Мәктәп 

урамы, 33 

    60% 1975 - 300 120 737,5 

Китапханә 
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Авыл китапханәсе 

Иске 

Юраш 

авылы, 

Мәктәп 

урамы, 33 

    60% 1975 - 
12382 

(мая) 
30 110 

 

Хәзерге вакытта Иске Юраш авыл җирлегендә (Иске Юраш) 45 урынлы 1 балалар 

бакчасы бар. Балалар бакчасына йөрүче балалар саны 14 кеше (Иске Юраш авыл 

җирлегенә караган 1-6 яшьлек балалар санының 34,5% ы) тәшкил итә. Димәк, 

балалар бакчалары проект сыйдырышлылыгыннан 42,2% ка тулган. Халыкның 

балалар бакчаларында урыннар белән тәэмин ителеше норматив ихтыяҗның 242,8% 

ын тәшкил итә. 

Хәзерге вакытта Иске Юраш авыл җирлегендә (Иске Юраш) 320 укучыга исәпләнгән 

проект егәрлеге булган урта гомуми белем бирү мәктәбе эшли, мәктәптә укучылар 

саны 101 кеше тәшкил итә. Иске Юраш мәктәбенә Әлмәттән мәктәп автобусында 30 

бала килә. Мәктәпләрдә халыкның урыннар белән тәэмин ителеше норматив 

ихтыяҗның 282,6% ын тәшкил итә. 

Гамәлдәге нормалар нигезендә (СанПиН 2.4.1.2660-10 һәм СанПиН 2.4.2821-10) 

авыл җирлегендә мәктәпкәчә учреждениеләр өчен җәяүлеләр мөмкинлеге радиусы 1 

км дан да артмаска тиеш, I дәрәҗә укучылар өчен гомуми белем бирү 

учреждениеләренең җәяүлеләр мөмкинлеге радиусы – 2 км дан да артык түгел, II һәм 

III дәрәҗә укучылар өчен – 4 км дан да артмаска тиеш. 

Сосновый Юраш авылы мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең норматив 

радиусыннан тыш урнашкан.  

Сосновый Юраш авылы Иске Юраш авылы гомуми белем бирү мәктәбенең 

җәяүлеләр өчен уңайлы булуы радиусында урнашкан.  

Иске Юраш авыл җирлегендә мәктәптән тыш учреждениеләрдән 60 урынга 

исәпләнгән Иске Юраш авылының гомуми белем бирү мәктәбе базасында балалар 

иҗаты түгәрәге эшли. Халыкның мәктәптән тыш учреждениеләрдә урыннар белән 

тәэмин ителеше норматив ихтыяҗның 64,1% ын тәшкил итә. 

Сәламәтлек саклау учреждениеләре  

Алабуга муниципаль районы халкына медицина хезмәте күрсәтүне «Алабуга үзәк 

район хастаханәсе» МБМУ башкара, аның сырхауханәләре һәм стационарлары 

Алабуга шәһәрендә, Костенеево табиб амбулаториясе һәм Морт участок 

хастаханәсе, аның составына шулай ук стационар һәм сырхауханә керә. 

Үзәк район хастаханәсенең стационарлары тулаем алганда район халкына хезмәт 



 

8 

 

күрсәтү сәбәпле, хастаханә учреждениеләре белән тәэмин ителешне исәпләү 

Алабуга муниципаль районы халкы өчен башкарылган. Тулаем район буенча тәэмин 

ителеш норманың 57,2% ын гына тәшкил итә. Больничный койкалар белән тәэмин 

ителешнең җитәрлек дәрәҗәдә булмавы Гомумроссия койка-көннәр санын киметү 

тенденциясенә (койкада булу көннәре) һәм беренчел медик-санитар ярдәмнең ролен 

көчәйтүгә һәм сыйфатын арттыруга юнәлдерелгән структур үзгәртеп корулар 

уздыруга бәйле рәвештә, бер елга койка эше көннәренең артуына бәйле.  

Алабуга муниципаль районы халкына кичектергесез медицина ярдәме күрсәтү өчен 

ашыгыч медицина ярдәме станцияләре бар: Үзәк район хастаханәсе карамагында 13 

махсуслаштырылган автомобиль һәм Морт авылында 1 автомобиль. Үзәк район 

хастаханәсе каршындагы ашыгыч медицина ярдәме станциясе бөтен районга тулаем 

хезмәт күрсәтә.  

Ашыгыч медицина ярдәме станциясенең куәте 15 минутлык керү зонасы чикләрендә 

10 мең кешегә исәпләнгән 1 махсуслаштырылган автомобиль нормасыннан чыгып 

исәпләнә. Иске Юраш авыл җирлеге Морт авылында урнашкан Ашыгыч медицина 

ярдәме станциясенә хезмәт күрсәтү норматив радиусында урнашкан. 

Сәламәтлек саклау системасында иң мөһим сектор булып амбулатор-сырхауханә 

хезмәте тора, аның торышына бөтен тармак эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге һәм 

сыйфаты, шулай ук күп кенә медик-социаль проблемаларны хәл итү бәйле. 

Амбулатор-поликлиника хезмәте системасына сырхауханәләр, 

фельдшер-акушерлык пунктлары, гомуми практика табиблары хезмәтләре кертелә. 

Амбулатор-поликлиника учреждениеләреннән Иске Юраш авыл җирлегендә бер 

сменага 25 керә торган Иске Юраш фельдшер-акушерлык пункты эшли. Бүгенге 

көндә әлеге объектлар белән тәэмин ителеш норматив ихтыяҗның 214,9% тәшкил 

итә. 

 

Мәдәни-ял итү учреждениеләре 

Иске Юраш авыл җирлегендә мәдәният учреждениеләреннән 300 урынга исәпләнгән 

Мәдәният йорты эшли. 

Тәэмин ителеш нормативлары нигезендә, авыл җирлекләрендәге клуб 

учреждениеләренең куәте 500 дән 1000 кешегә кадәр булган кешеләр саны 150 

тамашачы урыны нормативына туры килергә тиеш. Шулай итеп, әлеге объектлар 

белән тәэмин ителеш норматив дәрәҗәдән 200% тәшкил итә. 

Авыл җирлекләрендә китапханә системасын оештыруга гомуми таләп-барлык торак 
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пунктларда, шул исәптән 500 кешедән ким булган (кимрәк кеше) китапханә 

хезмәтләрен алу мөмкинлеген тәэмин итү. Басма басмаларны, басмаларны электрон 

мәгълүмат чыганакларында, шулай ук авыл җирлекләрендә төзелә яисә гамәлдәге 

китапханә өчен аудиовизуаль документлар алу күләме Россия китапханә 

ассоциациясе тарафыннан кабул ителгән Халык китапханәсе эшчәнлегенең модель 

стандартында билгеләнгән норматив нигезендә - 1 кешегә 7 дән 9 данәгә кадәр 

исәпләнә.   

Хәзерге вакытта җирлектә 13,1 мең данә егәрлекле Иске Юраш авыл китапханәсе 

эшли. Халыкның китапханәләр белән тәэмин ителеше норматив ихтыяҗның 255,5% 

ын тәшкил итә. 

Спорт учреждениеләре 

Иске Юраш авыл җирлегендә 176 кв.м мәйданлы спорт залы эшли, ул Иске Юраш 

авылының гомуми белем бирү мәктәбендә урнашкан. 

Иске Юраш авыл җирлеге халкының спорт заллары белән тәэмин ителеше норматив 

ихтыяҗның 78,4% ын тәшкил итә. 

 

Мәгариф 

Җирлекнең социаль инфраструктурасы мәгариф өлкәсендә тәкъдим 

ителгән:Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Юраш урта 

гомуми белем бирү мәктәбе; 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Юраш балалар бакчасы 

 

Сәламәтлек 

Сәламәтлек саклау өлкәсендә җирлек территориясендә эшли: 

Иске Юраш ФАПы 

 

Физик культура, массакүләм спорт  

Яссы корылмалар юк 

 

Мәдәният өлкәсе: 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Юраш авыл җирлеге 

мәдәният йорты; 

Иске Юраш авыл китапханәсе 
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2.3. Социаль инфраструктура хезмәтләренә (халыкның санын һәм яшь составын 

үзгәртү фаразы нигезендә) мәгариф, сәламәтлек саклау, физик культура һәм 

массакүләм спорт һәм мәдәният өлкәләрендә фаразлана торган ихтыяҗ  

Базар икътисады үсеш алган саен, социаль өлкәнең әһәмияте даими рәвештә арта 

бара. Социаль инфраструктура-шәхси ихтыяҗларны канәгатьләндерүгә, халыкның 

тормыш-көнкүрешен һәм интеллектуаль үсешен тәэмин итүгә юнәлдерелгән 

объектлар җыелмасы, бу милли хуҗалык тармакларының мәгариф, сәламәтлек 

саклау, мәдәният, туризм һ.б. хезмәтләре рәвешендә социаль уңайлыклар тудыручы 

җыелмасы. Алар халыкның тормыш дәрәҗәсенә, тормыш сыйфатына турыдан-туры 

йогынты ясый. 

 

Сорау артачак 

Мәгариф, сәламәтлек саклау, физик культура һәм массакүләм спорт һәм мәдәният 

өлкәләрендә социаль инфраструктура хезмәтләренә ихтыяҗ арту көтелә: 

1) Иске Юраш авыл җирлегенең халык һәм җенси составы соңгы еллардагы 

динамика һәм Генпланның фаразланган мәгълүматлары нигезендә арта; 

2) торак төзелеше планлаштырыла (төзелешкә бирелгән рөхсәтләр нигезендә)  

3)социаль инфраструктура объектларын эксплуатацияләүдән чыгу фаразланмый  

 

2.4. Җирлекнең социаль инфраструктурасын үстерү һәм эшләү өчен кирәкле 

норматив-хокукый базаны бәяләү. 

 

Алабуга муниципаль районы Иске Юраш авыл җирлегенең социаль 

инфраструктурасын комплекслы үстерү программасы түбәндәге хокукый актлар 

нигезендә һәм аларны исәпкә алып эшләнде: 

1. 2004 елның 29 декабрендәге 190-ФЗ номерлы Россия Федерациясе шәһәр 

төзелеше кодексы. 

2. «Җирлекләрнең, шәһәр округларының социаль инфраструктурасын комплекслы 

үстерү программаларына карата таләпләрне раслау турында»Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең 2015 елның 1 октябрендәге 1050 номерлы карары. 

3. «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында»2010 елның 

25 декабрендәге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы. 

4. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Советының 2016 елның 

13 сентябрендәге 90 номерлы «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 
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районының 2021 елга кадәр һәм 2030 елга кадәрге перспективага 

социаль-икътисадый үсеш стратегиясен раслау турында»карары 

5.  Иске Юраш авыл җирлеге генераль планы, Иске Юраш авыл җирлеге 

Советының 2016 елның 20 октябрендә кабул ителгән 48 номерлы карары нигезендә, 

Иске Юраш авыл җирлеге генераль планын килештерү турында Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты Карары нигезендә расланды. 

Программа методы, ягъни Иске Юраш авыл җирлегенең 2019-2030 елларга социаль 

инфраструктурасын комплекслы үстерү программасын эшләү, авыл җирлеге 

территориясендә урнашкан социаль объектларны төзүгә һәм төзекләндерүгә мохтаҗ 

булганнар исемлеген раслау, шулай ук әлеге эшләрне өстәмә керемнәр хисабына 

финанслау күләмен һәм тәртибен билгеләү өчен таләп ителә. 

 3.ПРОГРАММАНЫҢ ТӨП ЧАРАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ 

№ 

п/

п 

Объектның исеме 

социаль 

инфраструктура 

Адрес 

(торак 

пункт 

исеме) 

Чара 

(төзелеш, проектлау, 

реконструкция, 

капиталь ремонт, 

ремонт)) 

Тормышка 

ашыру 

сроклары 

(ел) 

1 Авыл мәдәният йорты 

өстәмә белем бирү 

учреждениесе белән 

с.Старый 

Юраш 

ул.Школьная 

33 

Капиталь ремонт 2019 -2020 

2 Балалар бакчасы Иске Юраш 

авылы, 

Мәктәп 

урамы, 33 

Түбәне һәм түшәмне 

капиталь ремонтлау/ с/с 

капиталь ремонтии рр 

2019 

3 Спорт мәйданчыгы с.Старый 

Юраш 

Төзелеш  2020-2025 

4 Балалар өчен уен 

мәйданчыгы 

С.Старый 

Юраш 

Төзелеш 2019-2025 

5 Почта бүлеге өчен модульле 

бина төзү 

с.Старый 

Юраш 

Төзелеш 2019-2025 

6 Сквер Иске Юраш 

авылы 

Төзелеш 2023 

7 Сквер Сосновый 

Юраш авылы 

Төзелеш 2024-2028 

 

4.ЧАРАЛАРНЫ ФИНАНСЛАУ КҮЛӘМНӘРЕ ҺӘМ ЧЫГАНАКЛАРЫ 
№ Исем 

чара 

Инвестици

яләрнең 

гомуми 

күләме, 

млн. сум. 

Финанслау 

чыганаклар

ы 

Финанслау күләме еллар буенча, мең сум. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024- 

2028 

1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 

 
Авыл мәдәният йортын 

 Бюджет РФ       
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1 
капиталь ремонтлау 

 4,07 Бюджет РТ       

Бюджет ЕМР 4 074,7      

Бюджет СП       

 

2 

Балалар бакчасын 

капиталь ремонтлау 

 

 

0,74 

Бюджет РФ       

Бюджет РТ       

Бюджет ЕМР 744,2      

Бюджет СП       

3 
Спорт мәйданчыгы 

төзелеше 

 

 

1,0 

Бюджет РФ       

Бюджет РТ   1 000,0    

Бюджет ЕМР       

Бюджет СП       

4 
Балалар уен мәйданчыгы 

төзелеше 

 

 

0,25 

Бюджет РФ       

Бюджет РТ       

Бюджет ЕМР    250,0   

Бюджет СП       

5 
Почта бүлеге өчен 

модульле бина төзү 

 

 

2,0 

Бюджет РФ       

Бюджет РТ  2 000,0     

Бюджет ЕМР       

Бюджет СП       

6 
 

Сквер төзү  

Иске Юраш авылында 

 

0,6 

Бюджет РФ       

Бюджет РТ     600,0  

Бюджет ЕМР       

Бюджет СП       

7 
 

Сквер төзү  

Сосновый Юраш 

авылында 

 

0,5 

Бюджет РФ       

Бюджет РТ      500,0 

Бюджет ЕМР       

Бюджет СП       

 Барлыгы 9,16  4 818,9 2 000,0 1 000,0 250,0 600,0 500,0 

 

 

5. ЧАРАЛАРНЫҢ НӘТИҖӘЛЕЛЕГЕН БӘЯЛӘҮ 

(җирлектәге социаль-икътисади нәтиҗәлелеккә һәм шәһәр төзелешен 

проектлау нормативларына туры килү-килмәүне, шул исәптән җирлекнең 

социаль инфраструктурасы объектлары төрләре, максат һәм бурычларына 

бүленеп, бәяләүне үз эченә ала)  
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№  

 

Программаны

ң максатчан 

индикаторлар

ының исеме 

Индик

аторла

р 

үлчәү 

берәмл

еге 

 

Но

рма

тив 

Норма

тив 

әһәмия

ткә 

ия** 

Фактт

агы 

әһәмия

те 

 

Тәэмин 

ителеш 

дәрәҗәс

е, % 

((фактта

гы 

нормати

вка 

карата 

мөнәсәб

әт) 

 

 

Арадаш әһәмияттәге Индикаторлары 

2019 2020 2021 2022 2023 2024- 

2028 

1 Мәктәпкәчә 

белем бирү 

учреждениеләр

е белән тәэмин 

ителеш 

1 

тәрбия

ләнүче

гә кв. 

м. 

14,36 201                                   327 1,62 1,62 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

2 Урта гомуми 

белем бирү 

учреждениелә

ре белән 

тәэмин 

ителеш 

1 

укучыг

а кв. м. 

14,83 860 1861 2,16 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

3 Клуб 

учреждениелә

ре белән 

тәэмин 

ителеш 

(№2 Кушымта 

буенча) 

100 

кешегә 

исәплә

нгән 

тамаша

чылар 

урыны

на. 

15-20

* 

20 51,72 200 197 195 190 187 185 183 

4 Яссы 

корылмалар 

белән тәэмин 

ителеш 

10 мең 

кешегә 

исәплә

нгән 

кв. 

метр 

19494  588 - - - - 100 100 100 100 

5 Поликлиника 

белән тәэмин 

ителеш 

ми, фельдшер- 

акушерлык 

пунктлары 

Сменаг

а 10 

мең 

кешегә 

бару 

181,5 116 127,9 110,2% 128 130 132 135 138 140 

 

6.СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРА ҮСЕШЕН НОРМАТИВ-ХОКУКЫЙ ҺӘМ 

МӘГЪЛҮМАТИ ТӘЭМИН ИТҮНЕ КАМИЛЛӘШТЕРҮ БУЕНЧА 

ТӘКЪДИМНӘР ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 



 

14 

 

 

Программа составында тәкъдим ителгән чараларны тормышка ашыру 

мөмкинлеген тәэмин итү максатларында җирлекнең социаль инфраструктура 

объектларын проектлау, төзү, реконструкцияләү өлкәсендә норматив-хокукый һәм 

мәгълүмати тәэмин итүне камилләштерү буенча түбәндәге чаралар 

планлаштырыла: 

- Иске Юраш авыл җирлеге учреждениеләре уставларын актуаль хәлдә 

тотарга; 

- түләүле һәм түләүсез нигездә учреждениеләр тарафыннан күрсәтелә торган 

хезмәтләр исемлеген актуальләштерергә;; 

- Иске Юраш авыл җирлеге территориясендә үткәрелә торган һәм 

планлаштырыла торган чараларның Алабуга муниципаль районының генераль 

планы һәм үсеш программалары белән ярашуын күзәтеп торырга. 

Тулаем алганда, социаль үсеш өлкәсендә федераль һәм төбәк законнарындагы 

үзгәрешләрне исәпкә алып, һәм шулай ук Алабуга муниципаль районының Яңа 

Расланган үсеш программалары нигезендә хокукый һәм мәгълүмати тәэмин ителеш 

үстереләчәк. 
 


