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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019-2028 елларга» 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Олы Качык авыл 

җирлеге "муниципаль берәмлеге территориясендә социаль инфраструктураны 

комплекслы үстерү программасын раслау турында"  

 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, «Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең 2015 елның 1 октябрендәге 1050 номерлы «җирлекләрнең һәм 

шәһәр округларының социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү 

программаларына таләпләрне раслау турында» гы Карары, Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районының Олы Качык авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районының Олы Качык авыл җирлеге Советы  

 

Карар: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019-2028 

елларга» Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Олы Качык 

авыл җирлеге "муниципаль берәмлеге территориясендә социаль 

инфраструктураны комплекслы үстерү программасын раслау турында" 

2. Әлеге карар рәсми басылып чыгарга тиеш. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

Рәис А. А. Голованов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программалар 
СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРАНЫ КОМПЛЕКСЛЫ ҮСТЕРҮ 

Олы Качык авыл җирлеге; 
Алабуга муниципаль районы» 

Татарстан Республикасы  
2019-2028 ЕЛЛАРГА. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программалар 
СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРАНЫ КОМПЛЕКСЛЫ ҮСТЕРҮ 

Олы Качык авыл җирлеге;  
Алабуга муниципаль районы» 

Татарстан Республикасы  
2019-2028 ЕЛЛАРГА. 

 

1.ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

 

Программаның 

исеме 

2019-2028 елларга Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районы Олы Качык авыл җирлегенең 

социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү 

программасы 

Программа эшләү 

өчен нигез 

"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында «2003 елның 6 ноябрендәге 

131 – ФЗ номерлы Федераль закон»,  

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «җирлекләрнең һәм 

шәһәр округларының социаль инфраструктурасын 

комплекслы үстерү программаларына карата таләпләрне 

раслау турында " 2015 елның 1 октябрендәге 1050 

номерлы карары», 

РФ Шәһәр төзелеше кодексы, 1 ст.28 п., 7 ст. 6 п., 5.26 ст., 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

Советының 2016 елның 13 сентябрендәге 90 номерлы 

«Татарстан Республикасы АМРның 2021 елга кадәр һәм 

киләчәктә 2028 елга кадәр социаль-икътисадый үсеш 

стратегиясен раслау турында " карары»; 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

Олы Качык авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

Олы Качык авыл җирлеге Советының 2012 елның 7 

декабрендә кабул ителгән 104 нче номерлы карары кабул 

ителде 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

Олы Качык авыл җирлеге Советының 2016 елның 20 

октябрендәге 48 номерлы «Татарстан Республикасы 

Алабуга муниципаль районы Олы Качык авыл җирлеге 

генераль планын раслау турында " карары» 

Заказчы һәм 

программаны 

эшләүче исеме, 

аларның урнашу 

урыны 

Олы Качык авыл җирлеге башкарма комитеты, 

Татарстан Республикасы,  

Алабуга районы,  

Олы Качка авылы, Совет ур., 29, индексы 423634 

Программаның 

максатлары һәм 

Җирлек халкының тормыш сыйфатын күтәрүне тәэмин 

итү өчен социаль инфраструктураны үстерүнең матди 



бурычлары базасын булдыру. 

Куелган максатка ирешү өчен түбәндәге бурычларны 

үтәргә кирәк: 

- авыл җирлегенең социаль инфраструктура 

объектларын халыкның иминлеген, сыйфатын һәм 

нәтиҗәле файдалануын тәэмин итү;; 

- гамәлдәге социаль инфраструктураның нәтиҗәле 

эшләвен тәэмин итү; 

- җирлек халкы өчен социаль инфраструктура 

объектларының һәркем өчен мөмкин булуын тәэмин 

итү;; 

 балансланган перспективалы халыкның 

социаль инфраструктурасы объектларына булган 

ихтыяҗларга туры китереп, җирлекнең социаль 

инфраструктурасын үстерү; 

- җирлек халкының мәгариф, сәламәтлек саклау, физик 

культура һәм массакүләм спорт һәм мәдәният өлкәләрендә 

хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин ителешенең исәп-хисап 

дәрәҗәсенә ирешү. 

Максатчан 

күрсәткечләр 

халыкның социаль 

инфраструктура 

объектлары белән 

тәэмин ителеше 

(Индикаторлары ) 

- мәктәпкәчә учреждениеләр белән тәэмин ителеш; 

- урта гомуми белем бирү учреждениеләре белән тәэмин 

ителеш; 

- клуб учреждениеләре белән тәэмин ителеш; 

- яссылык корылмалары белән тәэмин ителеш; 

-амбулатор Поликлиникалар һәм фельдшер-акушерлык 

пунктлары белән тәэмин ителеш. 

Социаль 

объектларны 

проектлаштыру, 

төзү, 

реконструкцияләү 

буенча 

планлаштырылган 

чараларны 

(инвестицион 

проектларны) 

эреләндерелгән 

тасвирлау 

инфраструктура 

- социаль инфраструктура объектлары төзелеше өчен 

территорияне планлаштыру проектларын эшләү һәм җир 

кишәрлекләрен межалау;; 

- социаль өлкә объектларын төзү һәм реконструкцияләү 

буенча проект-смета документациясен эшләү ;; 

- социаль инфраструктура объектларын төзү һәм 

реконструкцияләү ;; 

- социаль торак төзелеше, шәхси торак төзелеше. 

Программаны 

тормышка ашыру 

сроклары һәм 

этаплары 

2019-2028 еллар 

1 этап-2019-2023 еллар.  

2 этап-2023-2028 еллар 

Күләме һәм 

финанслау 

чыганаклары 

программасын 

Программа бюджет хисабына финанслауны күздә 

тота: 

республика бюджеты-110400 мең сум. 

ЕМР бюджеты-1000 мең сум. 



Тормышка 

ашыруның көтелгән 

нәтиҗәләре  

 

Программалар 

- Олы Качык авыл җирлегендә халыкның тормыш 

сыйфатын, уңайлылыгын һәм яшәү дәрәҗәсен күтәрү ; ; 

-халыкның социаль инфраструктура объектларын 

нәтиҗәле файдалануы; 

-гражданнарның торак белән тәэмин ителеше; 

- авыл җирлегендә яшәүчеләрнең социаль инфраструктура 

объектлары белән тәэмин ителеше һәм норматив яктан 

уңайлы булу. 

 

 

2. ОЛЫ КАЧЫК АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ СОЦИАЛЬ 

ИНФРАСТРУКТУРАСЫ ТОРЫШЫ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 

 

2.1. Җирлекнең социаль-икътисади торышы, җирлек территориясендә 

шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында мәгълүмат 

җирлек составына өч торак пункт керә: Олы Качка авылы, Малоречинский 

поселогы, Олы Тарловка авылы. Административ үзәк булып Олы Качка авылы 

тора, авыл җирлегенең мәйданы 8534,6 га тәшкил итә.  

 

Олы Качык авыл җирлегенең демографик структурасы, кеше 

 

Күрсәткечләр 
Олы Качка 

авылы 

Олы 

Тарловка 

авылы 

Малоречинский 

П. 

Барлыгы Олы Качык 

авыл җирлеге буенча 

Халык саны 264 101 253 618 

 

2.2.2 Таблица 

Олы Качык авыл җирлегендә балалар һәм яшүсмерләр саны, кеше 

 

 
1-6 яшь 

7-15 

яшь 
16-17 яшь 

Олы Качык авыл җирлеге, 

шул исәптән 
54 110 145 

Олы Качка авылы 21 44 58 

Олы Тарловка авылы 18 29 35 

Малоречинский П. 15 37 52 
 

 

Олы Качык авыл җирлегенең торак фонды күләме 3,5 мең кв. м тәшкил 

итә, шул исәптән, гомуми торак мәйданы-3,5 мең кв. м.: 

- Зур Качка авылы-1,02 мең кв. м. 

- зур Тарловка авылы-1,65 мең кв. м. 

- Малоречинский п. - 0,83 мең кв. м. 

Хәзерге вакытта Олы Качык авыл җирлегенең торак фонды бары тик 

шәхси төзелеш белән генә тәкъдим ителгән.  

 

 

2.2.4 



 

2.2 җирлекнең, шәһәр округының социаль инфраструктура объектларының 

техник-икътисадый параметрлары;   

 

Социаль-мәдәни 

өлкә объекты 

исеме  

Социаль-м

әдәни өлкә 

объектын

ың адресы 

 

тузганлык

ның % 

(капиталь 

ремонт 

кирәклеге) 

Ел 
Урыннар 

саны 

(койка/ур

ыннар һ. 

б.)) 

Килүчелә

р саны 

(кеше)) 

Бина

ның 

мәйд

аны 

Корыл

малар 

соңгы 

капиталь 

ремонт 

Мәгариф учреждениеләре 

- - - - - - - - 

Амбулатор поликлиникалар, фельдшер-акушерлык пунктлары 

ФАП 

ТР, ЕМР, 

Молоречи

нский п., 

Үзәк ур., 1 

б 

- 2018 - - 23 56,5 

ФАП 

ТР, ЕМР, 

Зур Качка 

ав., 

Школьная 

ур., 12 

100% 1913 2012 ел. - 22 59,6 

Спорт комплекслары, яссылык корылмалары 

- - - - - - - - 

Клублар 

Малоречинский 

авыл клубы 

Малоречин

ский п., 

Үзәк ур., 

1А 

 2016 -   264,3 

Авыл клубы-Олы 

Качка авылы 

Олы Качка 

авылы, 

Мәктәп ур., 

12 

 1913 2018   359,2 

Китапханә 

Малоречинский 

китапханәсе 

Малоречин

ский п., 

Үзәк ур., 

1А 

 2016 -   13,6 

Олы Качка 

авылы 

китапханәсе 

Олы Качка 

авылы, 

Мәктәп ур., 

12 

 1913 2018   53,5 

 

Мәгариф 

Җирлекнең социаль инфраструктурасы мәгариф өлкәсендә тәкъдим ителгән: 

авыл җирлеге территориясендә мәктәпләр һәм балалар бакчалары юк. 



 

Сәламәтлек 

Сәламәтлек саклау өлкәсендә җирлек территориясендә эшли: 

ФАП пос Малоречинский, Зур Качка авылы ФАП 

 

Спорт учреждениеләре 

Олы Качык авыл җирлегендә бүгенге көндә спорт заллары юк. 

 

Яссы спорт корылмалары 

Олы Качык авыл җирлегендә яссы спорт корылмалары бүгенге көндә юк. 

 

Йөзү бассейннары 

Олы Качык авыл җирлегендә, Алабуга муниципаль районының башка авыл 

җирлекләрендәге кебек үк, йөзү бассейннары юк. Йөзү бассейннары район 

дәрәҗәсендә хезмәт күрсәтү сәбәпле, тәэмин ителеш район буенча тулаем 

алганда исәпләнгән. Хәзерге вакытта Алабуга муниципаль районы халкын 

йөзү бассейннары белән тәэмин итү норматив ихтыяҗның 18% ын тәшкил итә. 

Мәдәният өлкәсе: 

авыл җирлеге территориясендә ике клуб һәм ике китапханә бар: 

Малоречинский авыл клубы, китапханә Малоречинский, Олы Качка авылы 

клубы, Олы Качка авылы китапханәсе. 

 

2.3. Социаль инфраструктура хезмәтләренә фаразланган ихтыяҗ   

мәгариф, сәламәтлек саклау, физик культура һәм массакүләм спорт һәм 

мәдәният өлкәләрендә  

Мәгариф, сәламәтлек саклау, физик культура һәм массакүләм спорт һәм 

мәдәният өлкәләрендә социаль инфраструктура хезмәтләренә ихтыяҗ арту 

көтелә: 

1) Олы Качык авыл җирлегенең халык һәм җенес составы соңгы 

еллардагы динамика һәм Генпланның фаразланган мәгълүматлары нигезендә 

арта; 

2) торак төзелеше (төзелешкә бирелгән рөхсәтләр нигезендә) 

планлаштырыла.  

3) социаль инфраструктура объектларын эксплуатацияләүдән чыгару 

фаразланмый  

 

2.4. Җирлекнең социаль инфраструктурасын үстерү һәм эшләү өчен 

кирәкле норматив-хокукый базаны бәяләү. 

 

Алабуга муниципаль районы Олы Качык авыл җирлегенең социаль 

инфраструктурасын комплекслы үстерү программасы түбәндәге хокукый 

актлар нигезендә һәм аларны исәпкә алып эшләнде: 



1. 2004 елның 29 декабрендәге 190-ФЗ номерлы Россия Федерациясе 

шәһәр төзелеше кодексы. 

2. «Җирлекләрнең, шәһәр округларының социаль инфраструктурасын 

комплекслы үстерү программаларына карата таләпләрне раслау 

турында»Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елның 1 октябрендәге 1050 

номерлы карары. 

3. «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында»2010 

елның 25 декабрендәге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы. 

4. ТР Алабуга муниципаль районы Советының 2016 елның 13 

сентябрендәге 90 номерлы «ТР Алабуга муниципаль районының 2021 елга 

кадәр һәм киләчәктә 2028 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясен 

раслау турында»карары 

5.   Олы Качык авыл җирлеге Советының 2016 елның 20 октябрендәге 48 

номерлы карары белән расланган Алабуга муниципаль районы Олы Качык 

авыл җирлегенең генераль планы. 

Программа методы, аерым алганда, 2019-2028 елларга Олы Качык авыл 

җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү программасын 

эшләү, авыл җирлеге территориясендә урнашкан социаль объектларны төзү 

һәм төзекләндерүгә мохтаҗлар исемлеген раслау, шулай ук әлеге эшләрне 

өстәмә керемнәр хисабына финанслау күләмен һәм тәртибен билгеләү өчен 

таләп ителә. 

 

 

3.  ПРОГРАММАНЫҢ ТӨП ЧАРАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ 

 

№ 

п/п 

Объектның исеме 

социаль инфраструктура 

Адрес  

(торак пункт исеме) 

Чара  

(төзелеш, 

проектлау, 

реконструкция, 

капиталь 

ремонт, 

ремонт)) 

Тормышка 

ашыру 

сроклары  

(ел) 

1     

2 Спорт мәйданчыгы Олы Качка авылы төзелеш 2022 

3 ФАП Олы Качка авылы төзелеш 2020 

4 Спорт мәйданчыгы Малоречинский П. төзелеш 2021 

5 Авыл клубы Олы Тарловка 

Авылы 

төзелеш 2021 

6 Бөек Ватан сугышы 

һәйкәле 

Олы Тарловка 

Авылы 

төзелеш 2022 

7 ФАП Олы Тарловка 

Авылы 

төзелеш 2023 

8 Балалар бакчасы Олы Тарловка төзелеш 2024-2028 



 Авылы 

9 Башлангыч мәктәп 

белән спорт залы, 

совмещенная белән 

балалар бакчасы һәм 

өстәмә белем бирү 

учреждениесе белән. 
 

Олы Качка авылы төзелеш 

 

2024-2028 

10 Башлангыч мәктәп 

белән спорт залы, 

совмещенная белән 

балалар бакчасы һәм 

өстәмә белем бирү 

учреждениесе белән. 
 

Малоречинский П... төзелеш 2024-2028 

 

 

11 Сәүдә объекты 

(кибет). 

Малоречинский П... төзелеш 2020 

 

 

12 Сәүдә объекты 

(кибет). 

Олы Качка авылы төзелеш 2024-2028 

 

 

  
 

 

4.  ЧАРАЛАРНЫ ФИНАНСЛАУ КҮЛӘМНӘРЕ ҺӘМ ЧЫГАНАКЛАРЫ 

 
№ Исем 

Чара 

Инвестици

яләрнең 

гомуми 

күләме, 

млн. сум. 

Финанслау 

чыганагы 

Финанслау күләме еллар буенча, мең сум. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024- 

2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ФАПны капиталь ремонтлау 

 
Олы Качка авылы 

 
РФ бюджеты       



1  
ТР бюджеты       

ЕМР бюджеты       

СП бюджеты       

Спорт мәйданчыгы төзелеше 

2 

 

Олы Качка авылы 
 

РФ бюджеты       

ТР бюджеты    3200   

ЕМР бюджеты       

СП бюджеты       

Малореченский 

Бистәсе 

 
РФ бюджеты       

ТР бюджеты   3200    

ЕМР бюджеты       

СП бюджеты       

ФАП төзелеше 

 

3 

 

Олы Качка авылы 
 

РФ бюджеты       

ТР бюджеты   4500    

ЕМР бюджеты       

СП бюджеты       

Олы Тарловка Авылы  
РФ бюджеты       

ТР бюджеты    4500   

ЕМР бюджеты       

СП бюджеты       

Бөек Ватан сугышы һәйкәлен төзү 

 

 

4 

Олы Тарловка Авылы  РФ бюджеты   

 

    

ТР бюджеты       

ЕМР бюджеты    1000   

СП бюджеты       

Авыл клубы төзелеше 

6 
Олы Тарловка Авылы  РФ бюджеты       

ТР бюджеты       

ЕМР бюджеты   15000    

СП бюджеты       

Олы Качка авылы  РФ бюджеты       

ТР бюджеты       

ЕМР бюджеты       

СП бюджеты       

Балалар бакчасы төзелеше 

7 
Олы Тарловка Авылы  РФ бюджеты 

 

      

ТР бюджеты      25000 

ЕМР бюджеты 

 

      

СП бюджеты       

 

 

 

 

 

Башлангыч мәктәп белән спорт залы, совмещенная белән 

балалар бакчасы һәм өстәмә белем бирү учреждениесе белән. 

 

11 
Олы Качка авылы 

 РФ бюджеты   
 

   

ТР бюджеты   
 

  25000 

ЕМР бюджеты   
 

   

СП бюджеты   
 

   



Малореченский 

Бистәсе  
РФ бюджеты 

  
 

   

ТР бюджеты 
  

 
  25000 

ЕМР бюджеты 
  

 
   

СП бюджеты 
  

 
   

Сәүдә объектлары (кибетләр) 

12 
Олы Качка авылы 

 
РФ бюджеты       

ТР бюджеты       

ЕМР бюджеты       

СП бюджеты       

Бюджеты 

сәүдә п/п 

      

Малореченский 

Бистәсе  РФ бюджеты   
 

   

ТР бюджеты   
 

   

ЕМР бюджеты   
 

   

СП бюджеты   
 

   

Бюджеты 

сәүдә п/п  5000 
 

   

13 НИБАРЫ    5000 22700 8700  75000 

 Республикасы 

Президенты р.н. 

Миңнеханов 

катнаша. бюджет 

110400 

ЕМР бюджеты 1000 

 Барлыгы: 111400 

 

 

 

 

 

5. ЧАРАЛАРНЫҢ НӘТИҖӘЛЕЛЕГЕН БӘЯЛӘҮ 

(җирлектәге социаль-икътисади нәтиҗәлелеккә һәм шәһәр төзелешен 

проектлау нормативларына туры килү-килмәүне, шул исәптән җирлекнең 

социаль инфраструктурасы объектлары төрләре, максат һәм бурычларына 

бүленеп, бәяләүне үз эченә ала)   
 

№  

 

Программаны

ң максатчан 

индикаторлар

Инди

катор

лар 

үлчәү 

берәм

Но

рма

тив 

Норма

тив 

әһәмия

ткә 

ия** 

Фактт

агы 

әһәмия

те  

 

Тәэмин 

ителеш 

дәрәҗәс

е, % 

(фактикны

 

 

Арадаш әһәмияттәге Индикаторлары 



ының исеме 

 

 

леге 

 

 

 ң 

нормативк

а карата 

мөнәсәбәт

е) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024- 

2028 

1 Мәктәпкәчә 

белем бирү 

учреждениеләр

е белән тәэмин 

ителеш 

1 

тәрбия

ләнүче

гә кв. 

м. 

14,36   0 0 0 0 0 0 0 

2 Урта гомуми 

белем бирү 

учреждениелә

ре белән 

тәэмин 

ителеш  

1 

тәрбия

ләнүче

гә кв. 

м. 

14,83   0 0 0 0 0 0 0 

3 Клуб 

учреждениелә

ре белән 

тәэмин 

ителеш 

(№2 Кушымта 

буенча) 

100 

кешегә 

исәплә

нгән 

тамаша

чылар 

урыны 

15-20

* 

20 13,48 67,4       

4 Яссы 

корылмалар 

белән тәэмин 

ителеш 

10 мең 

кешегә 

исәплә

нгән 

кв. 

метр 

19494           

5 Поликлиника 

белән тәэмин 

ителеш 

ми, фельдшер- 

акушерлык 

пунктлары 

 

Сменаг

а 10 

мең 

кешегә 

бару 

181,5  ***        

* Халык саны 500 кешегә кадәр булган очракта-100 кешегә 15 тамашачы урыны; 

  Халык саны 500 дән 1000 гә кадәр булган очракта-100 кешегә 15-20 тамашачы урыны; 

  Халык саны 1000нән 2000 кешегә кадәр булган очракта – 100 кешегә 15 тамашачы урыны. 

** Тәрбияләнүчеләр/укучылар/халык саны нигезендә исәпләргә кирәк  

*** ФАПларның көчен күрсәтергә (3 нче кушымта нигезендә) 

 

6.ПРОГРАММАНЫҢ МАКСАТЧАН КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕНӘ ИРЕШҮГӘ 

ЮНӘЛДЕРЕЛГӘН СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРА ҮСЕШЕН 

НОРМАТИВ-ХОКУКЫЙ ҺӘМ МӘГЪЛҮМАТИ ТӘЭМИН ИТҮНЕ 

КАМИЛЛӘШТЕРҮ БУЕНЧА ТӘКЪДИМНӘР 

 
Программа составында тәкъдим ителгән чараларны тормышка ашыру 

мөмкинлеген тәэмин итү максатларында җирлекнең социаль 



инфраструктура объектларын проектлау, төзү, реконструкцияләү өлкәсендә 

норматив-хокукый һәм мәгълүмати тәэмин итүне камилләштерү буенча 

түбәндәге чаралар планлаштырыла: 

- Олы Качык авыл җирлеге учреждениеләре уставларын актуаль хәлдә 

тотарга; 

- түләүле һәм түләүсез нигездә учреждениеләр тарафыннан күрсәтелә 

торган хезмәтләр исемлеген актуальләштерергә;; 

- Олы Качык авыл җирлеге территориясендә планлаштырылган 

чараларның, әлеге программа, Алабуга муниципаль районының генераль планы 

һәм үсеш программалары нигезендә, килештерелүен күзәтеп торырга. 

Тулаем алганда, социаль үсеш өлкәсендә федераль һәм төбәк 

законнарындагы үзгәрешләрне исәпкә алып, һәм шулай ук Алабуга муниципаль 

районының Яңа Расланган үсеш программалары нигезендә хокукый һәм 

мәгълүмати тәэмин ителеш үстереләчәк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


