
 

 

 



Приложение 1 

 
Социаль-икътисадый үсеш фаразы  

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлеге 2020 елга 

һәм 2021-2022 елларның план чорына 

 
Күрсәткеч исеме Үлчәү 

берәмлеге 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

бәя Фараз Фараз Фараз Фараз Фараз 

Халык саны чел. 1014 1014 1016 1017 1018 1019 

Узган елга карата 

үсеш темпы 

%  0,1     

Эре мөгезле 

терлекләр саны 

голов 253 254 255 255 255 255 

Узган елга карата 

үсеш темпы 

% 0 0,4 0,4 0 0,4 0 

Инвестицияләр тыс. руб.       

Узган елга карата 

үсеш темпы 

%       

Торак тапшыру кв.м. 90 70 80 100 80 100 

Узган елга карата 

үсеш темпы 

% -53 -22 14 25 14 25 

Хезмәт өчен түләү 

фонды 

тыс. руб. 28435,0 36586,7 36104,5 36065,1 36232,5 38615,9 

Узган елга карата 

үсеш темпы 

% -136 4,7 4,5 4,7 4,5 4,7 

Уртача айлык 

хезмәт хакы 

руб. 28505,32 29891,1 29789,2 29756,7 30193,8 32179,9 

Эшчеләрнең 

исемлек буенча 

уртача саны 

чел.          103 102 101 101 100 100 

Эшмәкәрләр саны 

(КФХ) 

чел. 7 7 7 8 7 8 

Эшсезләр саны чел. 1 1 1 0 1 0 



 
Азалак авыл җирлегененТатарстан Республикасы Сарман муниципаль 

районынын 2020 елга һәм 2021-2022 елларның план чорына социаль-икътисадый 

үсеш фаразына аңлатма 

 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Азалак авыл 

җирлегенең социаль-икътисади үсеш фаразына керем чыганакларын һәм бюджет 

чыгымнарының статьяларын формалаштыру өчен кирәкле төп макроикътисади 

күрсәткечләрне үз эченә ала. 

2020-2022 елларга Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлегенең 

социаль-икътисади үсеш фаразы, Россия Икътисадый үсеш министрлыгы 

тәкъдим иткән 2020-2022 елларга Россия Федерациясе икътисады эшчәнлегенең 

сценар шартларының база варианты нигезендә, Сарман муниципаль районы 

Азалак авыл җирлегенең 2020 елның көтелүче нәтиҗәләрен һәм 2020-2022 

елларда икътисад һәм социаль өлкә үсеше тенденцияләрен исәпкә алып, 2020 - 

2022 елларга Россия Икътисадый үсеш министрлыгы тәкъдим иткән инфляция 

һәм индекс-дефляторлар күрсәткечләрен кулланып эшләнгән. 

2020-2022 елларда «Urals» нефтькә бәянең баррель өчен 40-42 доллар 

дәрәҗәсендә уртача динамикасы фаразлана. 

2020 елда доллар курсы уртача еллык АКШ доллары өчен 69,8 сум, 2021 

елда АКШ доллары өчен 71,2 сум булыр дип фаразлана. 2022 елда, Россия 

Икътисадый үсеш министрлыгы фаразына караганда, доллар курсы АКШ 

доллары өчен 72,7 сум тәшкил итәчәк. 

Инфляциянең акрынаюының (агымдагы елның 102,9% – августы 2019 

елның декабренә) күзәтелә торган уңай тенденциясенә бәйле рәвештә, 2020 елда 

куллану бәяләре индексын бәяләү 105,4% ка кадәр кимегән. Уртача вакыт 

аралыгында сценарий шартлары нигезендә инфляциянең уртача акрынаюы 

көтелә: 2020-2022 елларда-104,0%. 

Азалак авыл җирлеге Азалак, Шыгай һәм Юлтимер авылларыннан тора.  

2020 елга Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлегендә халык саны 

– 956 кеше, 2021 елга – 1000, 2020 елга-1010 кеше тәшкил итәчәк. 

Авыл хуҗалыгын үстерү фаразы «Агрокөч төркеме» ЗАОнең «Нөркәй» 

агрофирмасы ОООенең, фермер һәм шәхси ярдәмче хуҗалыкларның 

потенциалын һәм бүгенге үсеш тенденцияләрен, шулай ук «агросәнәгать 

комплексын үстерү», «2013-2020 елларга авыл хуҗалыгын үстерү» һәм «шәхси 

ярдәмче хуҗалыкларны үстерү»программаларын гамәлгә ашыру буенча 

билгеләнгән чараларны исәпкә алып эшләнгән. Хәзерге вакытта авыл җирлеге 

территориясендә ООО Агрофирма «Нөркәй» ,ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП» һәм 

«Ашрафуллин Р.К.», «Гибадуллин Р. Р.», «Гибадуллин Р.Р.», «Закиров И.С.» 

КФХ эшчәнлеге алып баралар. 



 2020-2022 елларда 180 квадрат метр торак файдалануга тапшыру 

планлаштырыла. 

2020 елда хезмәт хакы фонды 36065,1 миллион сум тәшкил итәчәк. 2020 

елга хезмәт хакы фондының фаразланган күрсәткече – 36065,1 миллион сум, 

2021 елда – 36232,5 миллион сум, 2022 елда 38615,9 миллион сум тәшкил 

итәчәк.   Хезмәткәрләр саны уртача 101 кеше тәшкил итә.                                                        

2020 елда уртача айлык хезмәт хакы 29756,7 сум тәшкил итәчәк. 2020 елга фараз 

буенча ул 29756,7 сум, 2021 елда – 30193,8 сум, 2022 елда 32179,9 сум тәшкил 

итәчәк. 2020 елга эшмәкәрләр саны 7 кеше тәшкил итәчәк, 2021 елга-8, 2022 

елга-8 кеше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


