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2018-2022 елларга Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районында конкуренцияне үстерүгә 

булышлык күрсәтү буенча чаралар 

планына («юл картасына») үзгәрешләр 

кертү турында 

 

 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елның 5 сентябрендәге 1738-р 

номерлы күрсәтмәсе (2016 елның 17 сентябрендәге редакциясендә) белән расланган 

Россия Федерациясе субъектларында конкуренцияне үстерү Стандарты таләпләрен 

гамәлгә ашыру, шулай ук Татарстан Республикасы товарлары һәм хезмәт 

күрсәтүләре базарларында конкуренцияне үстерү шартларын булдыру 

максатларында Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. 2018-2022 елларга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районында   конкуренцияне үстерүгә ярдәм итү буенча чаралар планын («юл 

картасын») (алга таба-План) раслау турында  2018 елның 29 гыйнварындагы 29 

номерлы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты карары белән 

расланган  «2018-2020 елларга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районында көндәшлекне үстерүгә ярдәм итү буенча чаралар планын («юл 

картасын») раслау турында»гы карарга кушымта нигезендә яңа редакциядә бәян 

итәргә. 

2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рәсми 

сайтында урнаштырырга.  



3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад мәсьәләләре буенча 

урынбасары М.Х. Хабибулловага йөкләргә. 

 

 

 

           Җитәкче                                                                                     Р.М. Заһидуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           Приложение  

 

КАМА ТАМАГЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА КОНКУРЕНЦИЯНЕ  ҮСТЕРҮГӘ ЯРДӘМ ИТҮ БУЕНЧА 

ЧАРАЛАР ПЛАНЫ ("ЮЛ КАРТАСЫ")                                                                                                                                                                       

2018-2022 ЕЛЛАРГА                                                                                                                                                

N 

т / 

б 

Бурычларны үтәү өчен 

чараларның исеме 

Җаваплы 

башкаручылар һәм төп 

катнашучылар 

Чараны 

тормышка 

ашыру 

вакыты 

Максатчан индикаторлар 
Күрсәткеч индикаторын 

исәпләү методикасы 

Балаларга өстәмә белем бирү хезмәтләре базары 

1 

Балалар, яшьләр һәм инновацион 

иҗатның яңа белем бирү 

программаларын тормышка 

ашыру 

"Татарстан 

Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль 

районы мәгариф 

идарәсе" МКУ 

2018-2022 

еллар 

Яшьләр һәм инновацион иҗат 

үзәкләренең яңа белем бирү 

программалары саны 

 

 

 

                                                                                                                                                               

2018 елда-0; 

2019 елда-0; 

2020 елда-1, 2021 елда-1, 2022 елда-1: 

Абсолют күрсәткеч. 

Исәпләү методикасы 

таләп ителми 

Торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре базары 



1 

Нәтиҗәле булмаган идарәне 

гамәлгә ашыручы барлык дәүләт 

һәм муниципаль 

предприятиеләрнең торак-

коммуналь хуҗалык 

объектларының концессион 

килешүләре нигезендә хосусый 

операторлар идарәсенә тапшыру* 

Кама Тамагы 

муниципаль районы 

башкарма 

комитеты,Татарстан 

Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль 

районының «Мөлкәт 

һәм җир мөнәсәбәтләре 

палатасы» МКУ   

2018-2022 

еллар 

Идарә нәтиҗәлелеген анализлау 

нигезендә актуальләштерелгән 

графиклар нигезендә хосусый 

операторларга тапшырылган нәтиҗәсез 

идарә итүне гамәлгә ашыручы дәүләт 

һәм муниципаль предприятиеләрнең 

торак-коммуналь хуҗалыгы объектлары 

өлеше, %: 

                                                                                                 

2018 елда-0; 

2019 елда-0; 

2020 елда -65, 2021 елда -20 , 2022 елда-

30  : 

V = A / B х 100%, кайда: 

A-концессион 

килешүләр нигезендә 

хосусый операторларга 

тапшырылган нәтиҗәсез 

идарә итүне гамәлгә 

ашыручы дәүләт һәм 

муниципаль 

предприятиеләрнең 

идарә итү 

нәтиҗәлелеген 

үткәрелгән анализ 

нигезендә 

актуальләштерелгән 

торак-коммуналь 

хуҗалык объектлары 

саны, берәмлекләр; 

B - дәүләт һәм 

муниципаль 

предприятиеләрнең 

торак-коммуналь 

хуҗалыгы 

объектларының гомуми 

саны, берәмлекләр 

Ваклап сату базары 

1 

Кече һәм ерак авыл торак 

пунктларында яңа сәүдә 

объектларын ачу 

Татарстан 

Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты 

2018-2022 

еллар 

2018 елда кече һәм ерак авыл торак 

пунктларында ачылган яңа сәүдә 

объектлары саны-2; 

2019 елда-0; 

2020 елда-2, 2021 елда-1, 2022 елда-1: 

Абсолют күрсәткеч. 

Исәпләү методикасы 

таләп ителми 



Җир өсте транспортында пассажирлар йөртү буенча хезмәтләр базары 

1 

Муниципаль һәм муниципальара 

дәрәҗәдә пассажирлар йөртүне 

гамәлгә ашыру 

Кама Тамагы 

муниципаль районы 

башкарма комитеты, 

шәхси эшмәкәрләр 

2018-2022 

еллар 

Яңа муниципаль һәм муниципальара 

маршрутларны ачу:                                                                                                 

2018 елда-1;2019 елда-0;2020 елда-0    

2021 елда-1,     2022 елда-1: 

V = A / B х 100%, 

кайда:A - җайга 

салынулы тарифлар 

(шәһәр һәм шәһәр яны 

элемтәсендә) буенча 

Даими муниципаль 

маршрутларда 

гражданнарның аерым 

категорияләре өчен 

җәмәгать транспорты 

хезмәтләреннән 

бертигез файдалануны 

тәэмин итүче транспорт 

предприятиеләре саны, 

берәмлек;B - җайга 

салынулы тарифлар 

(шәһәр һәм шәһәр яны 

элемтәсендә) буенча 

Даими муниципаль 

маршрутларда 

пассажирлар йөртүне 

гамәлгә ашыручы 

Татарстан 

Республикасы 

транспорт 

предприятиеләренең 

гомуми саны, берәмлек 

Муниципаль берәмлекне муниципаль/төбәк дәрәҗәсендә алга этәрүгә юнәлдерелгән чаралар 



1 

Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының 

туристлыкны җәлеп итүчәнлеген 

үстерү . Хәзерге вакытта Кама 

Тамагы бай табигый, тарихи-

мәдәни потенциалга ия, бу бер үк 

вакытта туризмның берничә 

юнәлешен үстерүгә ярдәм итәргә 

мөмкин: балыкчылык туризмы 

һәм туризмның актив төрләре 

(экологик, тарихи-мәдәни, 

экстремаль туризм 

(спелеотуризм, альпинизм) һәм 

спорт туризмының башка 

төрләре). Моннан тыш, гаилә 

туризмы һәм ял көне турларын 

үстерү планлаштырыла. 

Кама Тамагы 

муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

2018-2022 

еллар 

Туристлар агымы, кеше саны 

                                                                                            

2018 елда-2000; 

2019 елда-2500; 

2020 елда -3500,  

2021 елда -4000,  

2022 елда -4500:                                                                                            

  

Авыл хуҗалыгының өстенлекле тармакларында конкуренцияне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар  



1 

Ит һәм ит продуктлары 

җитештерүне оештыру өлкәсендә 

эшмәкәрлекнең кече формаларын 

үстерү 

Кама Тамагы 

муниципаль районы 

авыл хуҗалыгы һәм 

азык-төлек идарәсе, 

Кама Тамагы 

муниципаль районы 

авыл хуҗалыгы 

формированиеләре 

2018-2022 

еллар 

Ит һәм ит продуктлары җитештерү 

өлкәсендә кече һәм урта эшкуарлык 

субъектлары әйләнеше күләме үсеше, 

2018 елда - 1,0; 2019 елда - 1,3 ; 2020 

елда - 1,5 ; 2021 елда -2; 2022 елда -2,5.: 

V=A / B х 100 %, кайда:               

Ә - Ит һәм ит 

продуктлары җитештерү 

күләме кече һәм урта 

эшкуарлык субъектлары 

тарафыннан, тонна; В-

ит һәм ит продуктлары 

җитештерүнең гомуми 

күләме, тонна. 

2 

Авыл хуҗалыгы терлекләрен 

үрчетүне оештыру, шулай ук 

авыл хуҗалыгы кулланучылар 

кооперативлары даирәсендә 

эшкуарлыкның кече формаларын 

үстерү 

Кама Тамагы 

муниципаль районы 

авыл хуҗалыгы һәм 

азык-төлек идарәсе, 

җирле үзидарә 

органнары 

2018-2022 

еллар 

Авыл хуҗалыгы терлекләрен үрчетүне 

оештыру өлкәсендә яңа төзелгән кече 

эшкуарлык формалары, шулай ук узган 

елдан авыл хуҗалыгы кулланучылар 

кооперативлары өлеше, %                                                                                                     

2018 елда-1,0;2019 елда-1,2 ;2020 елда-

1,5, 2021 елда-1,5, 2022 елда -1,5: 

V=A / B х 100 %, кайда:               

А - авыл хуҗалыгы кош 

- кортын, шулай ук авыл 

хуҗалыгы 

кулланучылар 

кооперативларының 

узган елдан башлап 

төзелгән саны, 

берәмлекләр; В-авыл 

хуҗалыгы кош-кортын 

үрчетүне оештыру 

өлкәсендә кече 

эшкуарлык 

рәвешләренең, шулай ук 

узган елдан авыл 

хуҗалыгы 

кулланучылар 

кооперативларының 

гомуми саны ( 

статистика), 

берәмлекләр. 

 


