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энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру  

өлкәсендәге программасын раслау турында 

 

«Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру турында 

һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

хакында» 2009 елның 23 декабрендәге 261-ФЗ номерлы Федераль законны 

үтәү йӛзеннән, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-Ф3 номерлы 

Федераль закон нигезендә Татарстан Республикасы Бӛгелмә муниципаль 

районының Наратлин авыл җирлеге башкарма комитеты  
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районының «Наратлы авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең энергияне 

сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру ӛлкәсендәге программасын 

расларга. 

2. Әлеге карар массакүләм мәгълүмат чараларында рәсми басылып 

чыкканнан соң үз кӛченә керә. 

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам. 
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ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 
 

Программаның исеме 2020-2022 елларга Татарстан Республикасы 

Бӛгелмә муниципаль районының Наратлы авыл 

җирлегендә энергияне сак тоту һәм энергетика 

нәтиҗәлелеген арттыру ӛлкәсендә программа 

Программаны эшләү ӛчен 

нигезләр 

2009 елның 23 ноябрендәге 261-ФЗ номерлы 

«энергияне сак тоту һәм энергетика 

нәтиҗәлелеген арттыру һәм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына 

үзгәрешләр кертү турында " Федераль закон»;  

Россия Энергетика министрлыгының 30.06.2014 

ел, № 398 боерыгы «дәүләт һәм муниципаль 

берәмлек, эшчәнлекнең җайга салынулы 

тӛрләрен хәл итүче оешмалар катнашында 

оешмаларның энергияне сак тоту һәм энергетика 

нәтиҗәлелеген арттыру ӛлкәсендәге 

программалар формасына һәм аларны гамәлгә 

ашыруның барышы турында хисаплылыкка 

карата таләпләрне раслау турында»; 

федераль, региональ законнар, шулай ук җирле 

үзидарә органнарының башка норматив хокукый 

актлары 

Программаның заказчысы Татарстан Республикасы Бӛгелмә муниципаль 

районының Наратлы авыл җирлеге башкарма 

комитеты 

Программаның тӛп 

эшләүчеләре 

Татарстан Республикасы Бӛгелмә муниципаль 

районының Наратлы авыл җирлеге башкарма 

комитеты 

Программаны үтәүчеләр Татарстан Республикасы Бӛгелмә муниципаль 

районының Наратлы 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 

итү.  

Программаның Бурычлары:  

-ягулык-энергетика ресурсларының барлык 

тӛрләрен куллану күләмнәрен киметүне һәм 

энергия ресурслары ӛчен түләү чыгымнарын 



киметүне тәэмин итү; 

- электр энергиясен, табигый газны куллануның 

чагыштырма күрсәткечләрен киметү;  

- электр энергиясен югалтуларны киметү; 

- мотор ягулыгын куллануның нәтиҗәлелеген 

арттыру 

Гамәлгә ашыру сроклары 

һәм этаплары 

Программалар 

- Программаны гамәлгә ашыру сроклары: 2020 - 

2022 еллар;  

Программаны гамәлгә 

ашыруның тӛп соңгы 

нәтиҗәләре  

Программаны гамәлгә ашыру чорында 

түбәндәгеләр планлаштырыла: 

коммуналь хезмәтләргә һәм энергетика 

ресурсларына чыгымнарны киметү 2019 елга 

карата ел саен 3 %ка киметеп, 15 %тан да ким 

булмаска тиеш; 

энергетика ресурсларын куллануның 

чагыштырма күрсәткечләрен 2019 елга карата 

кимендә 3%ка киметү; 

Программаны гамәлгә ашыру чорында энергияне 

сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру 

чараларын кертүдән энергетика ресурсларын 

экономияләү 571 мең сум тәшкил итәчәк 

(агымдагы бәяләрдә);  

чагыштырма шартларда суның суммар 

экономиясе - 0 мең куб. м 

Финанслау күләмнәре 

һәм чыганаклары 

(Программаны гамәлгә 

ашыру этапларына 

бүлеп)
1
  

Программаны финанслауның гомуми күләме 571 

мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 

федераль бюджет акчалары - 0 мең сум; 

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары - 0 

мең сум; 

җирле бюджет акчалары - 571 мең сум; 

үз акчалары - 0 мең сум; 

бюджеттан тыш акчалар -  0 мең сум 

 
1 

Берничә этап булган очракта, финанслау чыганакларына һәр этапның эчендә куышу этаплары буенча 

финанслау күрсәтелә. 

 

 

 

 

 

 



1 Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыруның 

агымдагы торышын комплекслы анализлау 

 

Оешма турында гомуми мәгълүмат 

Татарстан Республикасы Бӛгелмә муниципаль районының «Наратлы 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең башкарма комитеты 

нигез елы-2006  

оешма эшчәнлегенең тӛп юнәлешләре-җирле үзидарә органнары 

эшчәнлеге, 

хезмәткәрләр саны-4, 

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

биналар, корылмалар саны-67,12 кв. м. коридорлы 3 кабинет. 

Хәзерге вакытта энергетика ресурсларына чыгымнар оешма 

чыгымнарының шактый ӛлешен тәшкил итә. Энергия чыганакларына 

тарифлар һәм бәяләр арту шартларында аларны расточительное һәм 

нәтиҗәсез куллану ярамый. Энергетика ресурсларын куллануның 

нәтиҗәлелеген арттыру ӛчен шартлар тудыру оешма үсешенең ӛстенлекле 

бурычларыннан берсе булып тора.  

2018 елда электр энергиясен куллану 13811 кВт*сәг тәшкил итте, 

җылылык энергиясен куллану 0 Гкал тәшкил итте.  

Салкын суны куллануның гомуми күләме 0 мең куб. м, кайнар суны – 

0 мең куб. м тәшкил итте: 

1нче таблица 

№ 

п/п 

Энергетика ресурсының 

атамасы 

Үлчәү 

берәмлеге 

Алдагы еллар База 

2018 

ел 

Искәрмә 
2014 2015 2016 2017 

1. Электр энергиясе мең кВт∙ч 24,6 24,6 14,6 8,0 13,8  

2. Җылылык энергиясе Гкал 0 0 0 0 0  

3. Каты ягулык, шул исәптән: т, куб.м 0 0 0 0 0  

 күрсәтү  0 0 0 0 0  

 …  0 0 0 0 0  

4. Сыек ягулык т, куб.м 0 0 0 0 0  

5. Мотор ягулыгы, шул исәптән: 

л, т 

2741,

9 

2741,

9 2552 2227 0  

 бензин 

л, т 

2741,

9 

2741,

9 2552 2227 

2474.6

7  

 керосин л, т 0 0 0 0 0  

 дизель ягулыгы л, т 0 0 0 0 0  

 газ мең.куб.м 0 0 0 0 0  

6. Мотор ягулыгыннан тыш, 

табигый газ) мең.куб.м 0 0 0 0 0  

7. Салкын су мең.куб.м 0 0 0 0 0  

8. Кайнар су мең куб. м/ 

Гкал 0 0 0 0 0  

Ул лампаларны энергия саклаучы лампаларга алмаштыруга, Башкарма 

комитет автомобилен бензин ягулыгыннан газ ягулыгына күчерүгә бәйле 

(энергетика ресурсларын куллану динамикасын үзгәртү сәбәпләре).  



Бюджет учреждениесенең энергетика ресурсларын һәм коммуналь 

хезмәтләрне тӛп тәэмин итүчеләр булып тора:  

электр энергиясе – «Татэнергосбыт " ААҖ (оешма исеме);  

җылылык энергиясе-0 (оешма исеме);  

газ-0 (оешма исеме);  

су-0 (оешма исеме);  

ташландык суларны агызу-0 (оешма исеме). 

 

Оешма тарафыннан кулланыла торган энергетика ресурсларын түләү 

оешма тарафыннан мӛстәкыйль рәвештә («Наратлы авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә органнары тарафыннан (исеме); 

җирле бюджеттан энергетика ресурслары ӛчен түләүгә бирелә торган 

субсидия исәбеннән; оешма аренда түләве составына кертелә торган түләүләр 

исәбеннән бина милекчесе тарафыннан арендага бирелә торган биналар 

милекчесенә бирелә торган субсидия исәбеннән гамәлгә ашырыла; 

башкалар). 

 

2 нче таблица 

Энергетика ресурсы тӛре Үлчәү берәмлеге. 

Гомуми еллык чыгымнар, кулланыла торган 

энергетика ресурслары ӛчен исәп-хисаплар 

исәпкә алу приборларыннан файдаланып 

башкарыла 

2016 ел 2017 ел 2018 ел 

Электр энергиясе мең сум 80,0 46,6 83,2 

Җылылык энергиясе мең сум 0 0 0 

ГВС мең сум 0 0 0 

ХВС мең сум 0 0 0 

Газ мең сум 0 0 0 

Мотор ягулыгы мең сум 85,0 80,9 97,7 

Башка энергетика ресурслары мең сум 0 0 0 

БӚТЕНЕСЕ мең сум 165,0 127,5 180,9 

 

Оешмада энергетика ресурсларын рациональ кулланмауга китерүче тӛп 

проблемалар булып тора:  

оешманың тӛп фондларының, шул исәптән биналарның, 

корылмаларның, корылмаларның, инженерлык коммуникацияләренең, 

котельный җиһазларының, электр үткәргечләрнең югары тузуы;  

энергия нәтиҗәлелегенең түбән класслы җиһазларын һәм 

материалларын куллану;  

энергия сыйдырышлы технологик процессларны кулану.  

 

 

 

 

 

 

 

 



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 итү.  

 

Программаны гамәлгә ашыру барышында куелган максатларга ирешү 

ӛчен түбәндәге тӛп бурычларны хәл итәргә кирәк:  

энергияне саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру буенча 

оештыру чараларын гамәлгә ашыру;  

җылылык белән тәэмин итү системасының нәтиҗәлелеген арттыру;  

электр белән тәэмин итү системасының нәтиҗәлелеген арттыру;  

мотор ягулыгын куллануның нәтиҗәлелеген арттыру. 

 

3. Программаны тормышка ашыру вакыты һәм этаплары 

 

Программа 2020-2022 елларга исәпләнгән.  

 

4. Максатчан күрсәткечләр 

 

Программа чараларын гамәлгә ашыру мониторингы ӛчен Энергияне 

сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыруның максатчан күрсәткечләре 

исемлеге 1 нче кушымтада китерелгән. 

 

 

 

 



5. Энергияне саклау 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 итү 

Ягулык-энергетика 

ресурсларын экономияләү 
Чараларны гамәлгә 

ашыруны финанс 

белән тәэмин итү 

Ягулык-энергетика 

ресурсларын экономияләү 
Чараларны 

гамәлгә 

ашыруны финанс 

белән тәэмин итү 

Ягулык-энергетика 

ресурсларын экономияләү 

натураль 

аңлатмада Бәя 

чагылышын

да, мең сум. 

натураль 

аңлатмада Бәя 

чагылышын

да, мең сум. 

натураль 

аңлатмада Бәя 

чагылышын

да, мең сум. нигез күләм, 

мең сум. 

сан 

үлчәү 

берәм

леге 

нигез күләм, 

мең сум. 

сан 

үлчәү 

берәм

леге 

нигез 

күләм, 

мең 

сум. 

сан 

үлчәү 

берәм

леге 

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

 1 Хезмәткәрләрне 

энергияне сак 

тоту һәм 

энергетика 

нәтиҗәлелеген 

арттыру 

нигезләренә 

өйрәтү 

 Кирәк түгел, 

финанс 

чыгымнары 

               2  Даими рәвештә 

карап чыгу, 

лампаларны һәм 

яктырткычларны 

чистарту 

Кирәк түгел, 

финанс 

чыгымнары 

               3 Энергияне саклау 

өлкәсендә 

муниципаль 

норматив хокукый 

актлар кабул итү 

 Кирәк түгел, 
финанс 

чыгымнары 

              4 Ел саен 

автомобильнең 

бәясе 

МБ 0,7 1  0,7 МБ 0,8 1  0,8 МБ 1,0 1  1,0 

5 Тәрәзә һәм ишек 

уемнарын 

тыгызлау МБ 1,3 3 шт. 1,3 МБ 1,5 3 шт. 1,5 МБ 1,9 3 шт. 1,9 

Чаралар буенча барлыгы 2,0 X X 2,0 X 2,3 X X 2,3 X 2,9 X X 2,9 

 



6. Көтелгән нәтиҗәләр 

 

Программаны тормышка ашыру нәтиҗәләре буенча түбәндәге тӛп 

нәтиҗәләргә ирешү фаразлана:  

оешманы энергия белән тәэмин итү системасының ышанычлы һәм 

ӛзлексез эшләвен тәэмин итү;  

энергетика ресурслары чыгымын исәпкә алу приборлары белән тәэмин 

итүне тәмамлау;  

энергетика ресурсларына һәм суга чыгымнарны 2022 елга карата 

кимендә 15% ка киметү (ел саен 3% ка киметелә) %;  

2022 елга карата энергия ресурсларын һәм суны куллануның 

чагыштырма күрсәткечләрен 15% тан да ким булмаган киметү.;  

энергияне сак тоту технологияләрен, шулай ук югары класслы 

энергетик нәтиҗәлелек материалларын һәм җиһазларын куллану; 

оешма хезмәткәрләренең энергияне сак тоту тәртибен стимуллаштыру 

һ. б.  

 

Программаны тормышка ашыру шулай ук энергетика ресурсларын 

түләүгә чыгымнарны киметү 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 кертүдән энергия 

ресурсларын экономияләү 95 мең сум тәшкил итәчәк (агымдагы бәяләрдә). 

 

Программаны тормышка ашыруның кӛтелгән нәтиҗәләре түбәнрәк: 

5 нче таблица 
№ 

п/п 
Көтелә торган нәтиҗә Күрсәткеч 

1. 2022 елга карата энергетика ресурсларына һәм суга чыгымнарны 

киметү, мең сум. 95,0 

2. 2022 елга карата энергетика ресурсларын куллануның чагыштырма 

күрсәткечләрен киметү:  

электр энергиясе, кВтч/чел  

җылылык энергиясе, Гкал/кв. м  

су, куб. м/яр  

табигый газ, куб. м/яр 

 

95,0 

95,0 

0 

0 

0 

3. Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру чараларын 

гамәлгә кертүдән энергия ресурсларын экономияләү бәясе бер мең сум 

тәшкил итәчәк (агымдагы бәяләрдә); 

 

 

95,0 

4. башка көтелгән нәтиҗәләр - 

 

 

 

 

 

 



7. Финанслау күләме һәм чыганаклары 

 

2020-2022 елларда Программаны финанслауның барлык чыганаклары 

хисабына финанслауның гомуми күләме 571 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән:  

федераль бюджет хисабына-0 мең сум.;  

Татарстан Республикасы бюджеты хисабына – 0 мең сум.; 

җирле бюджет хисабына-571 мең сум.;  

үз акчалары хисабына – 0 мең сум.;  

бюджеттан тыш чыганаклар хисабына-0 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: 190,3 190,3 190,3 571 

БРФ 0 0 0 0 

БРТ 0 0 0 0 

МБ 190,3 190,3 190,3 571 

СС 0 0 0 0 

ВИ 0 0 0 0 

* БРФ - федераль бюджет, БРТ – Татарстан Республикасы бюджеты, МБ - җирле бюджет, СС – үз акчалары, 

ВИ – бюджеттан тыш чыганаклар. 

 

Программа чаралары исемлеге һәм аларны финанслау күләме 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 
Исәп-хисап приборлары кулланып башкарыла торган гомуми мәйданның 1 

кв. метрына ТЭиның чагыштырма чыгымы  
Гкал/ кв. м 17.0 14.0 14.1 12.5 

2 Исәп-хисап ясау гомуми мәйданның 1 кв. метрына ТЭ чыгымнары  Гкал/ кв. м 17.0 14.0 14.1 12.5 

16 
Муниципаль (дәүләт) берәмлеге катнашында оешма тарафыннан тӛзелгән 

энергосервис килешүләре (контрактлар) саны 
шт. 2 2 2 2 

 

 


