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2020-2022 елларга Татарстан Республикасы  

Бөгелмә муниципаль районының Зур Федоровка авыл җирлегендә  

энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру өлкәсендә  

программаны раслау турында 
 

 

«Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру турында һәм 

Россия Федерациясенең аерым закон актларына ҥзгәрешләр кертҥ хакында» 2009 

елның 23 декабрендәге 261-ФЗ номерлы Федераль законны ҥтәҥ йӛзеннән «Россия 

Федерациясендә җирле ҥзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 06 октябрендәге 131-Ф3 номерлы Федераль закон нигезендә  

карар бирәм: 

 

1. 2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Бӛгелмә муниципаль 

районының Зур Федоровка авыл җирлегенең энергияне сакчыл тоту һәм энергетика 

нәтиҗәлелеген арттыру ӛлкәсендәге программаны расларга.  

2. Әлеге карар массакҥләм мәгълҥмат чараларында рәсми басылып чыкканнан 

соң ҥз кӛченә керә.  

3. Әлеге карарның ҥтәлешен тикшереп торуны ҥземдә калдырам. 

 

 

  

 

 

 

 Т.А.Максимова 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БӚГЕЛМӘ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ЗУР ФЕДОРОВКА АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БОЛЬШЕФЕДОРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БУГУЛЬМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 



                                                                                              Татарстан Республикасы  

Бӛгелмә муниципаль районы  

Зур Федоровка авыл җирлеге 

 Башкарма комитетының  

2019 елның 12 декабрендәге  

49 номерлы карарына  

1 нче кушымта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 елларга Татарстан Республикасы 

Бөгелмә муниципаль районы Зур Федоровка авыл җирлегенең 

энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру 

өлкәсендәге программасы 
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Программа паспорты  

1. Энергияне сак тоту торышына комплекслы анализ энергетика нәтиҗәлелеген 

арттыру чаралары  

2. Программаның максатлары һәм бурычлары  

3. Программаны гамәлгә ашыру сроклары һәм этаплары  

4. Максатчан кҥрсәткечләр  

5. Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру чаралары  

6. Кӛтелә торган нәтиҗәләр  

7. Финанслау кҥләме һәм чыганаклары 

1 нче кушымта 

 

 



ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

 

Программаның исеме 2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Бӛгелмә 

муниципаль районының Зур Федоровка авыл 

җирлегендә энергияне сак тоту һәм энергетика 

нәтиҗәлелеген арттыру ӛлкәсендә программа 

 

Программаны эшләҥ 

ӛчен нигезләр 

2009 елның 23 ноябрендәге 261-ФЗ номерлы 

«энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген 

арттыру һәм Россия Федерациясенең аерым закон 

актларына ҥзгәрешләр кертҥ турында " Федераль 

закон»;  

Россия Энергетика министрлыгының 30.06.2014 ел, № 

398 боерыгы «дәҥләт һәм муниципаль берәмлек, 

эшчәнлекнең җайга салынулы тӛрләрен хәл итҥче 

оешмалар катнашында оешмаларның энергияне сак 

тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру 

ӛлкәсендәге программалар формасына һәм аларны 

гамәлгә ашыруның барышы турында хисаплылыкка 

карата таләпләрне раслау турында» 

Программаның 

заказчысы 

Татарстан Республикасы Бӛгелмә муниципаль районы 

Зур Федоровка авыл җирлеге башкарма комитеты 

Программаның тӛп 

эшләҥчеләре 

Татарстан Республикасы Бӛгелмә муниципаль районы 

Зур Федоровка авыл җирлеге башкарма комитеты 

Программаны ҥтәҥчеләр Татарстан Республикасы Бӛгелмә муниципаль районы 

Зур Федоровка авыл җирлеге башкарма комитеты 

Программаның 

максатлары һәм 

бурычлары 

Программаның максаты-энергияне сак тоту һәм 

энергетика нәтиҗәлелеген арттыру чараларын гамәлгә 

ашыру хисабына энергетика ресурсларын рациональ 

файдалануны тәэмин итҥ.  

Программаның Бурычлары:  

-ягулык-энергетика ресурсларының барлык тӛрләрен 

куллану кҥләмнәрен киметҥне һәм энергия 

ресурслары ӛчен тҥләҥ чыгымнарын киметҥне тәэмин 

итҥ; 

- электр энергиясен, табигый газны куллануның 

чагыштырма кҥрсәткечләрен киметҥ;  

- электр энергиясе, табигый газ югалтуларын киметҥ; 

- мотор ягулыгын куллануның нәтиҗәлелеген арттыру 

Программаны тормышка 

ашыру вакыты һәм 

этаплары 

программаны тормышка ашыру вакыты: 2020-2022 

еллар.;  

Программаны тормышка 

ашыруның кӛтелгән 

Программаны тормышка ашыру чорында 

планлаштырыла:  



соңгы нәтиҗәләре коммуналь хезмәтләр һәм энергетика ресурсларына 

чыгымнарны ел саен 1гә киметеп, 2018 елга карата 

кимендә 3 % ка киметҥ %;  

2018 елга карата энергетика ресурсларын куллануның 

чагыштырма кҥрсәткечләрен 1% тан да ким булмаган 

киметҥ;  

программаны тормышка ашыру чорында энергияне 

сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру 

чараларын кертҥдән энергия ресурсларын 

экономияләҥ 32,37 мең сум (агымдагы бәяләрдә), 

чагыштырма шартларда суны экономияләҥ – 1 куб. м. 

 

Кҥләме һәм 

чыганаклары 

Җирле бюджет акчалары-816,2 мең сум; 

Татарстан Республикасы акчалары-60,0 мең сум. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Энергияне сак тоту торышына комплекслы анализ энергетика 

нәтиҗәлелеген арттыру чаралары 

 

Оешма турында гомуми мәгълҥмат 

Татарстан Республикасы Бӛгелмә муниципаль районы Зур Федоровка авыл 

җирлеге башкарма комитеты 

оешма эшчәнлегенең тӛп юнәлешләре-җирле ҥзидарә органнары эшчәнлеге 

хезмәткәрләр саны-3 

милектә (оператив идарә, хуҗалык алып бару, башка хокукларда) биналар, 

корылмалар саны - зур Федорово мәктәбенең административ бинасында-балалар 

бакчасы урнашкан 57,0 кв. м мәйданлы 3 кабинеттан тҥләҥсез файдалану 

хокукында.. 

 

Хәзерге вакытта энергетика ресурсларына чыгымнар оешма чыгымнарының 

шактый ӛлешен тәшкил итә. Энергия чыганакларына тарифлар һәм бәяләр арту 

шартларында аларны нәтиҗәсез куллануга юл куярга ярамый. Энергетика 

ресурсларын куллануның нәтиҗәлелеген арттыру ӛчен шартлар тудыру оешма 

ҥсешенең ӛстенлекле бурычларыннан берсе булып тора.  

2018 елда электр энергиясен куллану 41,71 кВт*сәг. салкын суны куллануның 

гомуми кҥләме 0.005 мең куб. м. тәшкил итте.: 
1 нче таблица 

№ 

п/п 

Энергетика 

ресурсының атамасы 

Үлчәү 

берәмлеге 

Алдагы еллар База 

2018 ел 

2019 ел 

план 

Искәр

мә 2015 2016 2017 

1. Электр энергиясе, 

шул исәптән: 
мең кВт∙ч 

 -  - 87,77 125,15 138,9  

 мини блоклы 

котельный 
мең кВт∙ч 

- - 14,9 13,75 13,0  

 урамнарны яктырту тыс. кВт∙ч - - 72,87 111,4 125,9  

2. Мотор ягулыгы, шул 

исәптән: 
л, т 

- - 2568,93 2102,5 15,9  

 бензин л, т   2568,93 2102,5 15,9  

 керосин л, т - - - - -  

 дизель ягулыгы л, т - - - - -  

3. Мотор ягулыгыннан 

тыш, табигый газ 
мең.куб.м 

- - 71,685 80,39 69,4  

4. Салкын су мең куб.м - - 0,010 0,05 0,05  
 

2018 елда электр энергиясен куллану кимҥ кҥзәтелә, бу лампаларны энергия 

саклый торган лампаларга алмаштыруга бәйле. 

Даими рәвештә ҥткәрҥ, автомобильнең. 

Бюджет учреждениесенең энергетика ресурсларын һәм коммуналь 

хезмәтләрне тӛп тәэмин итҥчеләр булып тора:  

электр энергиясе – «Татэнергосбыт " АҖ»;  

газ – «Газпром межрегионгаз Казан " АҖ»;  

су – «Бӛгелмә-Водоканал»ҖЧҖ. 

Оешмада автоном газ белән тәэмин итҥ чыганагы кулланыла. 



Татарстан Республикасы Бӛгелмә муниципаль районы Зур Федоровка авыл 

җирлеге башкарма комитеты тарафыннан оешма тарафыннан кулланыла торган 

энергетик ресурслар ӛчен тҥләҥ җирле бюджет хисабына башкарыла. 

 

2 нче таблица 

Энергетика ресурсы тӛре Ҥлчәҥ берәмлеге 

Гомуми еллык чыгымнар, кулланыла 

торган энергетика ресурслары ӛчен исәп-

хисаплар исәпкә алу приборларыннан 

файдаланып башкарыла 

2016 ел 2017 ел 2018 ел 2019 ел 

Электр энергиясе, шул исәптән: 
мең сум - 1038,58 814,91 812,8 

урамнарны яктырту мең сум - 946,48 725,39 725,35 

Блоклы котельный 
мең сум - 92,10 89,52 87,45 

Газ 
мең сум - 452,95 522,78 522,78 

Мотор ягулыгы 
мең сум - 92,9 82,8 82,8 

ХВС 
мең сум - 4,95 1,15 0,5 

БӚТЕНЕСЕ 
мең сум - 1589,38 1421,64 1418,88 

 

Оешмада энергетика ресурсларын рациональ кулланмауга китерҥче тӛп 

проблемалар булып тора:  

биналарның, корылмаларның тузуы;  

энергия нәтиҗәлелегенең тҥбән класслы җиһазларын һәм материалларын 

куллану; 



2. Программаның максатлары һәм бурычлары 

 

Программаның тӛп максаты-энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген 

арттыру чараларын гамәлгә ашыру хисабына оешмада энергетик ресурслардан 

рациональ файдалануны тәэмин итҥ.  

 

Программаны гамәлгә ашыру барышында куелган максатларга ирешҥ ӛчен 

тҥбәндәге тӛп бурычларны хәл итәргә кирәк:  

- ягулык-энергетика ресурсларының барлык тӛрләрен куллану кҥләмнәрен 

киметҥне һәм энергия ресурслары ӛчен тҥләҥ чыгымнарын киметҥне тәэмин итҥ;; 

- энергияне саклау потенциалын гамәлгә ашыруны тәэмин итә торган 

энергоэффектив технологияләр, конструкцион һәм материаллар, энергия куллану 

белән идарә итҥ системаларын гамәлгә кертҥ.; 

 

3. Программаны гамәлгә ашыру сроклары һәм этаплары 

 

Программа 2020-2022 елларга исәпләнгән. Программаны гамәлгә ашыру 1 

этапта башкарыла. 

 

4. Максатчан күрсәткечләр 

 

Программаның максатчан индикаторлары һәм кҥрсәткечләре булып тора: 

- Зур Федоровка авыл җирлеге Башкарма комитетының энергетика ресурслары 

белән тәэмин итҥ чыгымнарын киметҥ; 

- энергетика ресурсларын куллануның нәтиҗәлелеген арттыру. 

Программада чараларның максатчан нәтиҗәлелеген чагылдыра торган 

максатчан индикаторлар һәм кҥрсәткечләр системасы каралган. 

Программаның максатчан кҥрсәткечләре энергияне сак тоту һәм энергетика 

нәтиҗәлелеген арттыру ӛлкәсендә максатчан кҥрсәткечләр кҥрсәткечләрен исәпләҥ 

методикасы нигезендә, шул исәптән Россия Энергетика министрлыгының 

«энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру ӛлкәсендә максатчан 

кҥрсәткечләр кҥрсәткечләрен исәпләҥ методикасын раслау турында» 2014 елның 30 

июнендәге 399 номерлы боерыгы белән расланган чагыштырма шартларда 

билгеләнгән һәм программага 1 нче кушымтада китерелгән. 

 

 

 

 



5. Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру чаралары 

Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру программасы чаралары исемлеге 3 нче таблицада 

китерелгән 

3 нче таблица 

N 

п/п 

Программа 

чараларының исеме 

2020 ел 2021 ел 2022 ел 

Чараларны гамәлгә 

ашыруны финанс 

белән тәэмин итҥ 

Ягулык-энергетика 

ресурсларын экономияләҥ Чараларны гамәлгә 

ашыруны финанс 

белән тәэмин итҥ 

Ягулык-энергетика 

ресурсларын экономияләҥ Чараларны гамәлгә 

ашыруны финанс 

белән тәэмин итҥ 

Ягулык-энергетика 

ресурсларын экономияләҥ 

натураль 

аңлатмада 
Бәя 

чагылышынд

а, мең сум. 

натураль 

аңлатмада 
Бәя 

чагылышынд

а, мең сум. 

натураль 

аңлатмада 
Бәя 

чагылышынд

а, мең сум. 
нигез кҥләм, 

мең сум. 
сан 

ҥлчәҥ 

берәмл

еге 

нигез кҥләм, 

мең сум. 
сан 

ҥлчәҥ 

берәмл

еге 

нигез 

кҥләм, 

мең 

сум. 
сан 

ҥлчәҥ 

берәмл

еге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 1 Энергияне саклау 

ӛлкәсендә 

муниципаль 

норматив хокукый 

актлар кабул итҥ  

 Таләп 

итми 

финанс 

чыгымнар

ы 

   29,75  кВт.ч  0,162  Таләп 

итми 

финанс 

чыгымнар

ы 

   59,5  кВт.ч  0,324  Таләп 

итми 

финанс 

чыгымнар

ы 

   89,19  кВт.ч  0,486 

 2  Хезмәткәрләрне 

энергияне сак тоту 

һәм энергетика 

нәтиҗәлелеген 

арттыру 

нигезләренә ӛйрәтҥ 

 Таләп 

итми 

финанс 

чыгымнар

ы 

   6,6  кВт.ч  0,042  Таләп 

итми 

финанс 

чыгымнар

ы 

  13,2   кВт.ч  0,084 Таләп 

итми 

финанс 

чыгымнар

ы 

   19,8  кВт.ч  0,126 

 3 Даими рәвештә 

карап чыгу, 

лампаларны һәм 

яктырткычларны 

чистарту 

 Таләп 

итми 

финанс 

чыгымнар

ы 

                            

4 Яктырту 

системаларын 

модернизацияләҥ, 

энергияне саклаучы 

яктырткычлар һәм 

яктырту белән 

идарә итҥнең 

 190 1000 кВт.ч 5,300  260 1500 кВт.ч 7,950  270 2000 кВт.ч 10,600 



автоматлаштырылга

н системаларын 

урнаштыру 

5 Присутствие 

датчикларын 

урнаштыру 

      20 100 кВт.ч 0,530   100 кВт.ч 0,530 

6 Автомобильләрне 

сыекландырылган 

газга кҥчерҥ 

 60 520 л 21,840   520 л 22,360   520 л 23,400 

7 Ел саен 

автомобильнең 

бәясе 

 5,4 1 л 0,042  5,4 1 л 0,043  5,4 1 л 0,045 

Чаралар буенча барлыгы  255,4 X X  27,182 X  285,4 X X  30,883 X  275,4 X X  34,575 



6. Көтелә торган нәтиҗәләр 

 

Программаны тормышка ашыру нәтиҗәләре буенча тҥбәндәге тӛп 

нәтиҗәләргә ирешҥ фаразлана:  

энергетика ресурслары чыгымын исәпкә алу приборлары белән тәэмин 

итҥне тәмамлау;  

энергияне сак тоту технологияләрен, шулай ук югары класслы 

энергетик нәтиҗәлелек материалларын һәм җиһазларын куллану; 

Программаны тормышка ашыру шулай ук энергетика ресурсларын 

тҥләҥгә чыгымнарны киметҥ нәтиҗәсендә алынган экономия хисабына 

энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру чараларын 

гамәлгә ашыру ӛчен ӛстәмә финанс чараларын бушатуны тәэмин итәчәк.  

Программа чараларын гамәлгә ашыру чорында энергияне сак тоту һәм 

энергетика нәтиҗәлелеген арттыру чараларын гамәлгә кертҥдән энергия 

ресурсларын экономияләҥ 92,640 мең сум тәшкил итәчәк (агымдагы 

бәяләрдә). 

Программаны тормышка ашыруның кӛтелгән нәтиҗәләре тҥбәнрәк: 

5 нче таблица 
№ 

п/п 
Көтелә торган нәтиҗә Күрсәткеч 

1. 2018 елга карата энергетика ресурсларына, газ һәм суга 

чыгымнарны киметҥ, мең сум 

 

32,37 

 

2. 2018 елга карата энергетика ресурсларын куллануның 

чагыштырма кҥрсәткечләрен киметҥ: 

Электр энергиясе, кВт ч/ч  

Су, куб. м/яр 

Табигый газ, куб. м/я 

 

 

10,2 

4,0 

2,0 

 

7. Финанслау күләме һәм чыганаклары 

 

2020-2022 елларда Программаны финанслауның барлык чыганаклары 

хисабына финанслауның гомуми кҥләме 816,2 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән:  

Татарстан Республикасы бюджеты хисабына – 60 мең сум.; 

җирле бюджет хисабына-756,2 мең сум.; 

6 нчы таблица  

Финанслау чыганаклары * 

Гамәлгә ашыруга финанс чыгымнары (мең сумнарда) 

Шул исәптән 
Бӛтенесе 

2020 ел 2021 ел 2022 ел 

Барлыгы, шул исәптән: 255,4 285,4 275,4 816,2 

БРТ 60,0 0,0 0,0 60,0 

МБ 195,4 285,4 275,4 756,2 

* БРТ – Татарстан Республикасы бюджеты, МБ - җирле бюджет 

 

Программа чаралары исемлеге һәм аларны финанслау кҥләме ел саен 

тӛзәтелә. 



                                                                                                                                                            

1 нче кушымта 

 

Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыруның максатчан күрсәткечләре исемлеге 

 

№ п/п Күрсәткечләр исеме 
Үлчәү 

берәмлеге 

Еллар буенча максатчан күрсәткечләрнең 

әһәмияте 

2018 елгы база 

күрсәткеченең 

әһәмияте 

2020 ел 2021 ел 2022 ел 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Исәпләҥләр 1 кв. м га исәпкә алу приборларын кулланып гамәлгә 

ашырыла торган ЭЭНЫҢ чагыштырма чыгымы  кВт∙ч/кв.м 

    

2 

Кулланыла торган (кулланыла торган) ЭЭ кҥләмнәре ӛлеше, аның ӛчен 

исәп-хисап приборлары кулланып башкарыла, кулланыла торган 

ЭЭНЫҢ гомуми кҥләмендә 
% 

100 100 100 100 

 


