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Ютазы муниципаль районының 2019 елда социаль-икътисадый үсеше 

йомгаклары һәм 2020 елга бурычлары турында 

 

Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең 2019 елда 

Ютазы муниципаль районының социаль-икътисадый үсеше нәтиҗәләре һәм 2020 

елга бурычлары турында хисабын тыңлап фикер алышканнан соң, депутатлар 

билгеләп үткәнчә, 2019 елда Ютазы муниципаль районының җирле үзидарә 

органнары эшчәнлеге "Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның 

гомуми принциплары турында" һәм "Татарстан Республикасында җирле үзидарә 

турында" Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән компетенцияләр һәм 

вәкаләтләр нигезендә халык мәнфәгатьләрендә гамәлгә ашырылды. Җирле 

үзидарәнең вәкиллекле һәм башкарма органнары эшчәнлегенең беренче 

чираттагы бурычлары арасында хуҗалык эшчәнлегенең барлык юнәлешләре 

буенча муниципаль берәмлекне үстерү программаларын кабул итү һәм гамәлгә 

ашыру, Ютазы муниципаль районы Советы карарларының җирле үзидарә 

органнарының җирле үзидарә органнары тарафыннан үтәлешен һәм җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен контрольдә тоту булуын 

билгеләп, Ютазы муниципаль районы Советы КАРАР КАБУЛ ИТТЕ: 

 

1. Башкарма комитет Җитәкчесенең Ютазы муниципаль районының 2019 

елда социаль-икътисадый үсеше йомгаклары һәм 2020 елга бурычлар турында 

хисабын игътибарга алырга. 

2. Ютазы муниципаль районы Советы депутатларына 2019 елда Ютазы 

муниципаль районының социаль-икътисадый үсеше йомгаклары һәм 2020 елга 

бурычлар турында хисапны үз округларында сайлаучылар игътибарына 

җиткерергә. 

3. Ютазы муниципаль районы Советы Аппаратына: 

- хисап докладында һәм аның турында фикер алышканда әйтелгән 

тәкъдимнәрне гомумиләштерергә; 

- кабул ителгән карарларны гамәлгә ашыруга контроль функциясен 

көчәйтергә. 

4.Ютазы муниципаль районының Башкарма комитетына тәкъдим итәргә: 

- «Урыссу» сәнәгать паркы территориясенә яңа резидентлар җәлеп итү 

эшен көчәйтергә; 

- һәр авыл хуҗалыгы берләшмәсе белән эшне аерым көчәйтергә, 

җитешсезлекләрне бетерергә; 
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- чәчү мәйданнарының структурасын яңадан карарга һәм терлекчелек 

продукциясен үстерүгә ярдәм итә торган культураларга өстенлек бирергә; 

- төзү һәм тәмамланган объектларны файдалануга кабул итү сыйфатын 

тикшереп торуны көчәйтергә; 

- түләүләр җыю эшен көчәйтергә;  

- укучыларның өлгерешен арттыру буенча максатчан эш алып барырга; 

- сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауга, яшьләрне гражданлык-

патриотик тәрбияләүгә, яшьләр арасында гаилә кыйммәтләрен 

формалаштыруга юнәлдерелгән идеологик эшне көчәйтергә; 

          - безнең районның географик урнашуын, тарихи, мәдәни һәм табигый 

истәлекле урыннарның булуын исәпкә алып, үзенә җәлеп итүчән туристлык 

маршрутын эшләүне дәвам итәргә;  

- бүген исән ветераннарга,  шулай ук безнең азатлык өчен көрәшкән 

сугышчылар истәлеген мәңгеләштерүгә аерым игътибар бирергә . 

          - индивидуаль торак төзелеше темпларын саклап калу чараларын 

күрергә; 

         - күпфатирлы йортларга капиталь ремонт ясау программасын сыйфатлы 

гамәлгә ашыруны тәэмин итәргә; 

         - муниципаль берәмлек территориясендә законлылыкны һәм хокук 

тәртибен саклауны тәэмин итәргә һәм террорчылыкка һәм коррупциягә каршы 

көрәш чараларын үтәү эшен көчәйтергә; 

        - икътисадның тотрыклы, динамикалы үсеше һәм район халкы өчен 

уңайлы мохит булдыру нигезендә, халыкның тормыш сыйфатын күтәрү 

максатыннан, Ютазы муниципаль районының социаль-икътисадый үсеш 

планнарын уңышлы үтәүне тәэмин итәргә; 

        - 2020 елга район бюджетының керем өлешен үтәүне тәэмин итәргә; 

        - җәйге чорда балаларның һәм яшүсмерләрнең ялын һәм мәшгульлеген 

оештыру, хокук бозуларны профилактикалау чараларын күрергә; 

        -Бөек Җиңүнең 75 еллыгын, ТАССРның 100 еллыгын бәйрәм итүгә 

багышланган, халык санын алу буенча чаралар үткәрүне тәэмин итәргә; 

        -Ютазы муниципаль районы территориясендә «Илкүләм проектлар-

2020» кысаларында гамәлгә ашырыла торган чараларны үтәүне тәэмин итәргә. 

        - гамәлдәге законнарга туры килү предметына һәм ришвәтчеллек  

факторлары булу-булмауга муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча барлык 

административ регламентларны анализларга; 

        - мәнфәгатьләр конфликтын ачыклау һәм җайга салу чараларын күрергә; 

         - җирле үзидарә органнары эшчәнлеге турында мәгълүматны Федераль 

һәм Республика законнары нигезендә, Ютазы муниципаль районының рәсми 

сайтында "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә урнаштыруны 

тәэмин итәргә. 

5. Авыл җирлекләре башлыкларына түбәндәгеләрне тәкъдим итәргә: 

           - авыл җирлекләре Советлары утырышларында Ютазы муниципаль 

районы Башкарма комитеты Җитәкчесенең хисабы буенча фикер алышырга һәм 

хисап докладында әйтелгән искәрмәләрдән чыгып, чаралар планын эшләргә; 

           - территорияләрне комплекслы социаль-икътисадый үстерүгә аерым 



игътибар бирергә; 

           - яшьләрне авылда калдыру өчен кредитлау һәм торак төзелеше 

өлкәсендә гамәлгә ашырыла торган программаларның мөмкинлекләреннән 

максималь дәрәҗәдә файдаланырга; 

           - муниципаль районда, гаилә фермаларында һәм шәхси ярдәмче 

хуҗалыкларда кече һәм урта бизнесны үстерүгә аерым игътибар бирергә; 

           - халыкның тормыш дәрәҗәсен киметүгә юл куймау һәм 

гражданнарның социаль хезмәт күрсәтүләргә тигез керүен тәэмин итү чараларын 

күрергә; 

            - хокук саклау органнары белән берлектә җәмәгать куркынычсызлыгы 

дәрәҗәсен арттыру һәм җәмәгать тәртибен, гражданнарның гомерен, 

сәламәтлеген һәм абруен, шәхси мөлкәтне, дәүләти һәм муниципаль милекне 

ышанычлы саклауны һәм яклауны тәэмин итү буенча җирле потенциалны 

максималь файдаланып, алга таба да эш алып барырга; 

             - торак пунктларны төзекләндерү, яшелләндерү һәм санитар чистарту, 

экологик иминлекне тәэмин итү чараларын дәвам итәргә; 

             - Җиңүнең 75 еллыгын һәм ТАССРның 100 еллыгын бәйрәм итүгә 

әзерлекне дәвам итәргә; 

            - мәнфәгатьләр конфликтын ачыклау һәм җайга салу чараларын 

күрергә; 

            - җирле үзидарә органнары эшчәнлеге турында мәгълүматны Федераль 

һәм Республика законнары нигезендә "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Ютазы муниципаль районының рәсми сайтында урнаштыруны тәэмин 

итәргә. 

 

6. Әлеге карарны Ютазы муниципаль районының  рәсми сайтында  

http://jutaza.tatarstan.ru/ һәм  хокукый  мәгълүмат рәсми порталында  

http://pravo.tatarstan.ru/ урнаштырырга. 

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Ютазы муниципаль районы 

Советының даими комиссияләренә йөкләргә. 

 

 

Ютазы муниципаль районы     

Башлыгы урынбасары                                                                   З.М. Әгълиева                                                                                              

 

 

 

 

 


