
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

«НОВОТРОИЦК АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ» 
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КАРАР 

«05»  декабрь 2019 ел                                                                               № 43/1 

 

2019 елның январь-сентябрь айларына 

Тукай муниципаль районы Новотроицк 

авыл җирлегенеӊ социаль-икътисадый 

үсеш йомгаклары, елның көтелгән 

нәтиҗәләре һәм 2020-2022 елларга 

социаль-икътисадый үсеш фаразы 

турында 

 

 

«2019 елның январь-сентябрь айларына Тукай муниципаль районы 

Новотроицк авыл җирлегенеӊ социаль-икътисадый үсеш йомгаклары, 

елның көтелгән нәтиҗәләре һәм 2020-2022 елларга социаль-икътисадый 

үсеш фаразы турында» чыгышны тыӊлап фикер алышканнан соң, 

муниципаль берәмлек Советы 

 

КАРАР БИРДЕ: 

 

1. «2019 елның январь-сентябрь айларына Тукай муниципаль районы 

Новотроицк авыл җирлегенеӊ социаль-икътисадый үсеш йомгаклары, 

елның көтелгән нәтиҗәләре һәм 2020-2022 елларга социаль-икътисадый 

үсеш фаразы турында» чыгышны исәпкә алырга. 

2. 2020-2022 елларга социаль-икътисадый үсеш фаразы 

күрсәткечләрен хупларга. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы рәсми хокукый мәгълүмат 

порталында һәм Тукай муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

4. Әлеге карар үтәлешен контрольдә тотуны бюджет, салымнар, 

финанслар һәм икътисад буенча даими комиссиягә йөкләргә.  

 

 

Муниципаль берәмлек Башлыгы,  

Совет Рәисе                                                                          Р. Р. Волкова                      



Новотроицк авыл җилеге 

Советының 2019 елныӊ 5 

декабрендәге 43/1 номерлы 

карарына кушымта  

 

 

2019 елның 9 аена Тукай муниципаль районы Новотроицк авыл 

җирлегенеӊ социаль-икътисадый үсеш йомгаклары, елның көтелгән 

нәтиҗәләре һәм 2020-2022 елларга социаль-икътисадый үсеш фаразы 

 

Тәр

тип 

№ 

Күрсәткечләр 

Үлчәү 

берәмл

еге 

2019 

елныӊ 9 

аена 

хисап 

Бәяләү     

2019 ел 

Фараз 

2020 ел 2021 ел 2022 ел 

I. Макроикътисадый күрсәткечләр 

1.  Тулай территориаль продукт (ВТП) 
млн. 

сум 
х 9377 9917 10516 11243 

  чагыштырма бәяләрдә 

узган 

елга   

% 

ларда 

          

2. Тулаем авыл хуҗалыгы продукциясе             

  елның гамәлдәге бәяләрендә 
меӊ 

сум 
8439499 10830045 11263247 11601144 11949178 

  чагыштырма бәяләрдә 

узган 

елга   

% 

ларда 

          

3. Ваклап сату әйләнеше             

  елның гамәлдәге бәяләрендә 
тыс.ру

б. 
118938 137477 146399 155761 166204 

  чагыштырма бәяләрдә 

узган 

елга   

% 

ларда 

          

4. Хезмәт хакы фонды 
меӊ 

сум 
663303,3 884404,5 933021,2 984729,8 1051355,5 

5. Ел башына халык саны кеше 2677 2677 2677 2677 2677 



6. Икътисадый актив халык саны кеше 1501,5 1501,5 1501,5 1599 1599 

7. 
Икътисадта мәшгульләр саны (чор 

ахырына) 

кеше 
1735 1735 1735 1735 1837 

8. Теркәлгән эшсезләр саны (чор ахырына) кеше 5 5 5 5 5 

9. 
Икътисадый актив халыкның гомуми 

санында эшсезләр өлеше 
%           

II. Тормыш дәрҗәсе       

1. Уртача айлык хезмәт хакы сумнар 42478,6 42478,6 44813,7 47297,3 47693,5 

2. Эшчеләрнең исемлек буенча уртача саны кеше 1735 1735 1735 1735 1837 

3. Халыкның тәэмин ителеше:             

   - гомуми торак мәйданы белән 

1 

кешегә 

кв.м  

          

  
- амбулатор-поликлиника 

учреждениеләре белән 

берәмл

ек 
0 0 0 0 0 

  - фельдшер-акушерлык пунктлары белән 
берәмл

ек 
2 2 2 2 2 

  
 - мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре 

белән 

берәмл

ек 
1 1 1 1 1 

   - мәктәпләр белән 
берәмл

ек 
1 1 1 1 1 

  - клублар белән 
берәмл

ек 
2 2 2 2 2 

   - китапханәләр белән 
берәмл

ек 
1 1 1 1 1 

   - музейлар белән 
берәмл

ек 
0 0 0 0 0 

   - спорт корылмалары белән 
берәмл

ек 
8 8 8 8 8 

III. Инвестиция эшчәнлеге һәм инфраструктура үсеше       

1. 

Финанслауның барлык чыганаклары 

хисабына торак йортларны файдалануга 

тапшыру 

кв.м. 23000 23000       

2. 
Социаль-мәдәни өлкә объектларын сафка 

бастыру: 
            



  
- мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениеләрен 

берәмл

ек 
          

   - гомуми белем бирү учреждениеләрен 
берәмл

ек 
          

  
 - амбулатор-поликлиника 

учреждениеләрен 

берәмл

ек 
          

  - фельдшер-акушерлык пунктларын 
берәмл

ек 
          

  - спорт корылмаларын 
берәмл

ек 
          

IV. Элемтә       

1. Телефон станцияләре саны 
берәмл

ек 
2 2 2 2 2 

  Электр элемтәсе җиһазы 
номерл

ар 
368 368 368 368 368 

2. Телевизион элемтә белән тәэмин ителеш:             

  

телевизион программалар кабул итү 

мөмкинлеге булган халыкның 

чагыштырма саны   

% 100 100 100 100 100 

3. 
Халыкны стационар почта элемтәсе 

бүлекчәләре белән тәэмин итү 

берәмл

ек 
2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 


