
                 
Республика Татарстан САКЛОВ-

БАШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

РАЙОН СОВЕТ САКЛОВ-

БАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

    Татарстан Республикасы       

САРМАН  МУНИЦИПАЛЬ    

РАЙОНЫ 

 САКЛАУБАШ АВЫЛ           

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
ул. Ленина, д. 93 а, 

 с. Саклов-Баш, 423373. 

Телефон: (85559) 4-33-38 

E-mail: Sakb.Sar@tatar.ru 

 Ленин урамы, 93 а йорт,  

Саклаубаш авылы,  423373. 

Телефон: (85559) 4-33-38 

E-mail: Sakb.Sar@tatar.ru 

ИНН/КПП 1636005510/164701001 

 

РЕШЕНИЕ                                                                            КАРАР 

               19.12.2019 г.                                                                             № 110 

 

Татарстан        Республикасы       Сарман 

муниципаль   районы  Саклаубаш   авыл 

җирлегенең 2020 нче елга һәм 2021-2022  

нче     еллар      планнаштыру     чорына   

социаль-икътисадый    үсеше     фаразы     

турында 

 

  «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Саклаубаш авыл 

җирлегенең 2020 нче елга һәм 2021-2022 нче еллар планнаштыру чорына социаль-

икътисади үсеш фаразы турында» гы мәгълүматны тыңлаганнан һәм тикшергәннән 

соң, Сарман муниципаль районы Саклаубаш авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

 

1. «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Саклаубаш авыл 

җирлегенең 2020 нче елга һәм 2021-2022 нче елларпланлы чорына социаль-

икътисадый үсеш фаразы турында» мәгълүматны игътибарга алырга (1 нче 

кушымта). 

2. Сарман муниципаль районы Саклаубаш авыл җирлеге башкарма комитеты 

Саклаубаш авыл җирлегенең 2020 нче елга һәм 2021-2022 нче еллар планлы чорына 

социаль-икътисади үсеш фаразын үтәүне тәэмин итәргә тиеш. 

        3.    Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 

Сарман муниципаль районы Саклаубаш авыл җирлеге башлыгына йөкләргә. 

  

 

Саклаубаш авыл җирлеге 

муниипаль берәмлеге  

Советы рәисе                                                                                Л.М.Габидуллина 

 

 

 

 



Социаль-икътисадый үсеш фаразы Татарстан Республикасы Сарман 

муниципаль районы Саклаубаш авыл җирлеге 2020 елга һәм 2021-2022 еллар 

план чорына социаль-икътисадый үсеш фаразы 
Күрсәткеч атамасы Үлчәү 

берәмлеге 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Хисап Хисап Бәя Фараз Фараз Фараз 

Халык саны кеше 852 852 852 850 848 846 

Узган елга карата 

үсеш темпы 

% - - - -0,01 -0,01 -0,01 

Эре мөгезле 

терлекләр саны 

баш 487 487 487 480 473 466 

Узган елга карата 

үсеш темпы 

% - - - -0.02 -0,02 -0,02 

Инвестицияләр мен. сум. - - - - - - 

Узган елга карата 

үсеш темпы 

% - - - - - - 

Торак тапшыру кв.м. - 367 100 100 100 100 

Узган елга карата 

үсеш темпы 

% - 3,67 -3.67 - - - 

Хезмәт өчен түләү 

фонды 

мең. сум. 31299,4 31582,7 32292,7 32402,0 33874,0 34897,6 

Узган елга карата 

үсеш темпы 

% 1,01            
1,01 

1,03 1,01 1,05 1,03 

Уртача айлык 

хезмәт хакы 

сум. 28350,9 29513,3 29572,1 29672,2 31020,1 32312,6 

Уртача айлык 

хезмәт хакы 

кеше 92 92 91 91 91 90 

Эшмәкәрләр саны 

(КФХ)) 

кеше 9 9 9 9 11 13 

Эшсезләр саны кеше 3 3 - - - - 

 

Саклаубаш авыл җирлеге бухгалтеры:                          Миннуллина Р.Ф. 

 

 



Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Саклаубаш авыл 

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

үсеш фаразына аңлатма 

 

 
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Саклаубаш авыл җирлегенең 

социаль-икътисади үсеш фаразына керем чыганакларын һәм бюджет чыгымнарының 

статьяларын формалаштыру өчен кирәкле төп макроикътисади күрсәткечләрне үз эченә 

ала. 020-2022 елларда Сарман муниципаль районы Саклаубаш авыл җирлегенең социаль-

икътисадый үсеш фаразы 2020-2022 елларга Россия Федерациясе икътисады 

эшчәнлегенең сценар шартларының база варианты нигезендә, Россия Икътисадый үсеш 

министрлыгы тәкъдим иткән, Сарман муниципаль районы Саклаубаш авыл җирлегенең 

2019 ел нәтиҗәләрен һәм 2020-2021 елларда икътисад һәм социаль өлкә үсеше 

тенденцияләрен бәяләүне исәпкә алып, 2020-2022 елларга Россия Икътисадый үсеш 

министрлыгы тәкъдим иткән инфляция һәм индекс-дефляторлар күрсәткечләрен 

кулланып эшләнгән. 

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

доллар дәрәҗәсендә фаразлана. 2020 елда доллар курсы уртача еллык АКШ доллары 

өчен 64,15 сум, 2021 елда АКШ доллары өчен 66,4 сум булыр дип фаразлана. 2022 елда, 

Россия Икътисадый үсеш министрлыгы фаразына караганда, доллар курсы АКШ 

доллары өчен 71,10 сум тәшкил итәчәк. 

Саклаубаш авыл җирлеге 4 торак пункттан тора: Саклаубаш, Өчиле Саклау, Алга, 

Яңа Саклау авыллары. 2020 елга Сарман муниципаль районы Саклаубаш авыл 

җирлегендә халык саны 850 кеше, 2021 елга  848, 2022 елга 846 кеше тәшкил итәчәк. 

Авыл хуҗалыгын үстерү фаразы «Туган як» агрофирмасы, 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 "Миңнуллин" КФХ, "Габидуллин" 

КФХ, "Гобайдуллин" КФХ эшчәнлеге алып бара.  

Хезмәткәрләр саны уртача 91 кеше тәшкил итә. 

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

Хезмәт өчен түләү фонды 2020 елда 32402,00  мең сум, 2021 елда 33874,0 мең 

сум, 2022 елда 34897,6 мең сум тәшкил итәчәк. 

        Уртача хезмәт хакы 2020 елда 29672,2 сум тәшкил итәчәк. 2021 елга фараз буенча 

ул 31020,1 сум, 2022 елда – 32312,6 сум тәшкил итәчәк. 

2020 елга эшмәкәрләр саны 9 кеше, 2021 елга 11, 2022 елга  13 кеше тәшкил итәчәк. 

 


