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Прогноз социально-экономического развития 

Старокаширского сельского поселения Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Отчет Отчет Отчет Прогноз Прогноз Прогноз 

Численность 

населения 

чел. 805 791 791 793 790 790 

Темп роста к 

предыдущему 

году 

% 0 -1,0 0 +1 -1 0 

Количество КРС голов 435 495 490 478 465 465 

Темп роста к 

предыдущему 

году 

% 0 1,1 -0,9 -0,9 -0,9 0 

Инвестиции тыс. 

руб. 

131 290 300 310 310 3100 

Темп роста к 

предыдущему 

году 

% 1,3 2,2 1 .03 0 0 

Ввод жилья кв.м. 340 388 455 300 300 300 

Темп роста к 

предыдущему 

году 

% +1,8 1,14 1,17 0,7 0 0 

Фонд оплаты 

труда 

тыс. 

руб. 

9737,9 10127,4 10915,3 11858,3 13227,6 14044,7 

Темп роста к 

предыдущему 

году 

% 2 1 1 1 1,2 1,1 

Среднемесячная 

заработная плата 

руб. 27982,5 30141,1 32486,0 35292,6 39367,9 41799,7 

Среднесписочная 

численность 

работающих 

чел. 29 28 28 28 28 28 

Численность 

предпринимателе

й (КФХ) 

чел. 12 12 14 12 10 10 

Численность 

безработных 

чел. 1 0 1 1 1 1 

 

Бухгалтер  :                                                     Г.Х.Юсупова                                   
 

 

 



 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлеге  

2020 елга һәм 2021-2022 елларның план чорына социаль-икътисадый үсеш фаразына 

                                                               Аңлатма 

 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлегенең социаль-

икътисадый үсеш фаразына керем чыганакларын һәм бюджет чыгымнарының статьяларын 

формалаштыру өчен кирәкле төп макроикътисади күрсәткечләрне үз эченә ала.  

2020-2022 елларга Сарман муниципаль районы Иске Кәшер 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, 

исәпкә алып, Сарман муниципаль районы Иске Кәшер 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 

анализлау. 

2020-2022 елларда «Urals» нефтькә бәяләр баррель өчен 57 АКШ доллары дәрәҗәсендә булыр 

дип 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%. 

Иске Кәшер авыл җирлеге 6 авылдан тора: Иске Кәшер, Урта Кәшер, Анак,Баткак, Яхшыбай, яшләр 

авыллары. 

2020 елга Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлегендә халык саны 7 кеше, 2021 елга 

– 70, 2022 елга – 2022 кеше тәшкил итәчәк. 

Авыл хуҗалыгын үстерү фаразы «Җәлил» агрофирмасы ҖЧҖенең булган потенциалын һәм килеп 

туган үсеш тенденцияләрен, фермер һәм шәхси ярдәмче хуҗалыкларны, 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 «Җәлил» агрофирмасы «ҖЧҖ,» АГРОСИЛА ГРУПП 

"ЯАҖ һәм" Латифуллин " КФХ, Хәсәнов КФХ, Харисов КФХ, Бикмиев КФХ эшчәнлек алып бара. 

2020-2022 елларда 300 квадрат метр торак файдалануга тапшыру планлаштырыла. 



2019 елда хезмәт хакы фонды 10,9 миллион сум тәшкил итәчәк. 

2020 елга хезмәт хакы фондының фаразланган күрсәткече – 11,9 сум, 2021 елда – 13,2 миллион 

сум, 2022 елда-14,0 миллион сум тәшкил итәчәк. 

Хезмәткәрләрнең исемлек буенча уртача саны 28 кеше тәшкил итә. 

2019 елда уртача айлык хезмәт хакы 32486,0 сум тәшкил итәчәк. 2020 елга фараз буенча ул 

35292,6 сум, 2021 елда – 39367,9 сум, 2022 елда 41799,7 сум тәшкил итәчәк. 

2020 елга эшмәкәрләр саны 12 кеше тәшкил итәчәк, 2021 елга-10, 2022 елга-10 кеше. 

 
 

 


