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Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Зур Нөркәй авыл
җирлегенең 2020 нче елга һәм 2021-2022 нче елларның планлы чорына

социаль-икътисади үсеш фаразы
Күрсәткеч исеме Үлчәү

берәмлеге
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Хисап Хисап Бэя Фараз Фараз Фараз

Халык саны кеше 626 618 610 615 620 625

Узган елга карата 
үсеш темпы

%

Эре мөгезле 
терлекләр саны

баш 255 250 250 255 260 262

Узган елга карата 
үсеш 4темпы

%

Инвестицияләр мең. сум. 50 50 50 75 75 100

Узган елга карата 
үсеш темпы

%

Торак тапшыру кв.м. 342 92 0 100 100 100

Узган елга карата 
үсеш темпы

%

Хезмәт өчен түләү
фонды

мең. сум. 151385,7 157592,5 151302,1 146770,0 148813,9 155101,4

Узган елга карата 
үсеш темпы

%

Уртача айлык 
хезмәт хакы

сум. 28034,4 29445,5 28270,2 27423,4 27867,8 29045,2

Эшчеләрнең 
исемлек буенча 
уртача саны

кеше. 450 446 446 446 445 445

Эшмәкәрләр саны 
(КФХ)

кеше. 9 10 10 11 12 12

Эшсезләр саны кеше. 3 2 2 1 - -

Зур Нөркәй авыл җирлеге 
хисапчы                                                                 Шәехова И. Ф.



Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы
Зур Нөркәй авыл җирлегенең 2020 нче елга һәм

2021-2022 нче елларның планлы чорына социаль-икътисадый
үсеш фаразына аңлатма язуы

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Зур Нөркәй авыл
җирлегенең социаль-икътисади үсеш фаразына керем чыганакларын һәм бюджет
чыгымнарының статьяларын формалаштыру өчен кирәк булган төп
макроикътисади күрсәткечләр керә. 

2020-2022 елларга Сарман муниципаль районы Зур Нөркәй авыл җирлегенең
социаль-икътисади үсеш фаразы Россия Икътисадый үсеш министрлыгы тәкъдим
иткән  2020-2022  елларга  Россия  Федерациясе  икътисады  эшчәнлегенең  сценар
шартларының база варианты нигезендә эшләнде, Сарман муниципаль районы Зур
Нөркәй  авыл  җирлегенең  2019  елның  көтелгән  нәтиҗәләрен  һәм  2020-2022
елларда икътисад һәм социаль өлкәне үстерү тенденцияләрен, 2020-2022 елларга
Россия  Икътисадый  үсеш  министрлыгы  тәкъдим  иткән  инфляция  һәм  индекс-
дефляторлар күрсәткечләрен кулланып, барлыкка килгән социаль -  икътисадый
үсеш  торышын  анализлауны  исәпкә  алып,  Сарман  муниципаль  районы  Зур
Нөркәй авыл җирлегенең социаль-икътисади үсешен анализлау.

2012-2022  елларда  «Urals»  нефтькә  бәянең  баррель  өчен  57  доллар
дәрәҗәсендә уртача динамикасы фаразлана.

2020 елда доллар курсы уртача еллык АКШ доллары өчен 65,7 сум, 2021 елда
–  66,0  сум  булыр  дип  фаразлана.  2022  елда,  Россия  Икътисадый  үсеш
министрлыгы фаразына караганда,  доллар курсы АКШ доллары өчен 66,5 сум
тәшкил итәчәк. 

Инфляциянең акрынаюының (агымдагы елның декабренә – 102,9%) күзәтелә
торган уңай тенденциясенә бәйле рәвештә (2018 елның декабренә-102,9%), 2019
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%.

Зур Нөркәй авыл җирлеге 1 торак пункттан тора: Зур Нөркәй авылы.
2020 елга Сарман муниципаль районы Зур Нөркәй авыл җирлегендә халык

саны – 615, 2021 елга – 620, 2022 елга 625 кеше тәшкил итәчәк.
Авыл  хуҗалыгын  үстерү  фаразы  «Агрокөч  төркеме»  ЯАҖнең  «Нөркәй»

агрофирмасы  ҖЧҖенең,  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  «Нөркәй»  агрофирмасы
«ҖЧҖ,» АГРОСИЛА ГРУПП «ЯАҖ һәм»ГранаТ-Стан Групп " ААҖ эшчәнлеген
алып бара.

2020-2022  елларда  якынча  300  кв.  метр  торак  файдалануга  тапшыру
планлаштырыла.

2019 елда хезмәт хакы фонды 151302,1 мең сум тәшкил итәчәк.



Хезмәткәрләр саны уртача 446 кеше тәшкил итә.
2019 елда уртача хезмәт хакы 28270,2 сум тәшкил итәчәк. 2020 елга фараз

буенча ул 27423,4 сум, 2021 елда – 27867,8 сум, 2022 елда 29045,2 сум тәшкил
итәчәк.

2020 елга эшмәкәрләр саны 11 кеше тәшкил итәчәк, 2021 елга-12, 2022 елга-
12 кеше.


