
 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Мортыштамак авыл 

җирлегенең 

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

фаразы 

Күрсәткеч 

исеме 

Берәмлек 

үлчәү 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз 

Халык саны чел. 628 603 577 573 571 568 

Узган елга 

карата үсеш 

темпы 

%       

Мөгезле эре 

терлек саны 

голов 394 394 394 394 394 394 

Узган елга 

карата үсеш 

темпы 

%       

Инвестицияләр тыс. руб.       

Узган елга 

карата үсеш 

темпы 

%       

Торак тапшыру кв.м. 58 85 100 100 60 60 

Узган елга 

карата үсеш 

темпы 

%       

Хезмәт өчен 

түләү фонды 

тыс. руб. 7966,4 8293,0 9168,9 10180,0 11540,9 12341,1 

Узган елга 

карата үсеш 

темпы 

%       

Уртача айлык 

хезмәт хакы 

руб. 27661,0 28795,1 33220,7 35869,2 40794,9 43684,1 

Эшчеләрнең 

исемлек буенча 

уртача саны 

чел. 3 3 3 3 3 3 

Эшкуарлар 

саны (КФХ) 

чел. 15 17 17 17 18 19 

Эшсезләр саны чел. - - - - - - 

 

Мортыштамак авыл җирлеге бухгалтеры:                                                              

Гавасетдинова Г.Н. 
 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Мортыштамак авыл 

җирлегенең 

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

фаразына аңлатма язмасы 27661,0 

 

 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Мортыштамак авыл 

җирлегенең социаль-икътисади үсеш фаразына керем чыганакларын һәм 

бюджет чыгымнарының статьяларын формалаштыру өчен кирәкле төп 

макроикътисади күрсәткечләрне үз эченә ала.  

2020-2022 нче елларга Сарман муниципаль районы Мортыштамак авыл 

җирлегенең социаль-икътисади үсеш фаразы Россия Икътисадый үсеш 

министрлыгы тәкъдим иткән 2020-2022 нче елларга Россия Федерациясе 

икътисады эшчәнлегенең сценар шартларының база варианты нигезендә 

эшләнгән, Сарман муниципаль районы Мортыштамак авыл җирлегенең 2020 

нче елның көтелгән нәтиҗәләрен һәм 2020-2022 нче елларда икътисад һәм 

социаль өлкәне үстерү тенденцияләрен исәпкә алып, 2020-2022 нче елларга 

Россия Икътисадый үсеш министрлыгы тәкъдим иткән инфляция һәм индекс-

дефляторлар күрсәткечләрен кулланып, барлыкка килгән социаль-

икътисадый үсеш торышын анализлау буенча җыелыш булып узды. 

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

дәрәҗәсендә уртача динамикасы фаразлана. 

2020 елда доллар курсы уртача еллык АКШ доллары өчен 64,9 сум, 2021 елда 

АКШ доллары өчен 65,4 сум булыр дип фаразлана. 2022 елда, Россия 

Икътисадый үсеш министрлыгы фаразына караганда, доллар курсы АКШ 

доллары өчен 66,2 сум тәшкил итәчәк.  

Мортыштамак авыл җирлеге 3 торак пункттан тора: Мортыштамак, Колмәт, 

Боламык. 

2020 нче елга Сарман муниципаль районы Мортыштамак авыл җирлегендә 

халык саны-573 кеше, 2021 нче елга -571, 2022 нче елга 568 кеше тәшкил 

итәчәк. 

Авыл хуҗалыгын үстерү фаразы «Сарман» агрофирмасы ҖЧҖенең 

«АГРОСИЛА ГРУПП» ЯАҖнең, 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 «Сарман» агрофирмасы 

«ҖЧҖ,» АГРОСИЛА ГРУПП «ЯАҖ һәм» Лотфуллина А.«,»Илдарханов Р. 

Р. " КФХ эшчәнлек алып бара. 

2020 елга эшмәкәрләр саны 17 кеше тәшкил итәчәк, 2021 елга-17, 2022 елга-

19 кеше. 

 


