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Программаны эшкэртучелэр 

Программаны башкаручылар 

Тукай муниципаль районы территориясендә экологик 
куркынычсызлыкны тәэмин итү буенча комплекслы 
программа исеме 
Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты; _________  
Авыл җирлекләре башкарма 
комитетлары; Авыл җирлекләре 
башлыклары; коммуналь комплекс 
оешмалары 

Программаның төп максатлары: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа утэлеш вакыты 

Программаның төп максатлары: 
- тотрыклы социаль-икътисадый үсешне су ресурслары 
белән гарантияле тәэмин итү;; 
- халыкның экологик яктан уңайлы яшәү шартларын тәэмин 
итүче су объектларын саклау һәм торгызу;; 
- халыкны һәм икътисад объектларын су басудан һәм башка 
тискәре йогынтыдан саклауны тәэмин итү ;; 
- халыкның экологик яктан уңайлы яшәү шартларын тәэмин 
итүче су объектларын торгызу. 
- әйләнә-тирәлеккә тискәре йогынтыны киметү, шулай ук 
аны саклау һәм яхшырту; 
- Тукай муниципаль районында яшәүчеләр өчен уңайлы 
тормыш киңлеген булдыру. 
Бу максатларга ирешү өчен түбәндәге төп бурычларны хәл 
итәргә кирәк: 
- елгаларның үткәрүчәнлек сәләтен арттыру максаты белән 
елга юлларын турыландыру һәм тирәнәйтү; 
- су объектларын торгызу һәм Экологик тернәкләндерү; 
- су ресурсларының локаль дефицитларын бетерү; 
- су объектларына тискәре антропоген йогынтыны киметү. 
2020 

 

Программаны финанслау 
 
 

Бюджет финанслау чыганаклары 

Программаны финанслау күләме финанслау күләме тәшкил 
итә 
5 242,300 мең сум ____________________________________  
Финанслау чыганаклары федераль бюджет, ТР бюджеты, 

район бюджеты, авыл җирлекләре бюджетлары, 

инвесторлар 
 

 

Программаны тормышка 
ашыруның көтелгән 
соңгы нәтиҗәләре 

Программаны тормышка ашыруның көтелгән соңгы 
нәтиҗәләре, программаны тормышка ашыру нәтиҗәсендә, 
экологик зыян 5 242,300 мең сум күләмендә булыр дип 
фаразлана. Программа чараларын тулы  күләмдә  гамәлгә  
ашыру тиешле дәрәҗәдә тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк: 
- әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынтыны киметү һәм 
экологик катастрофаларны булдырмау; - район халкы өчен 
уңайлы яшәү тирәлеге булдыру; - халыкның тормыш 
сыйфатын һәм сәламәтлеген яхшырту өчен кирәкле шарт 
буларак әйләнә-тирә мохитнең уңай торышын тәэмин итү.; - 
муниципаль берәмлек халкында экологик культура һәм 
әйләнә-тирә мохиткә сак караш формалаштыру; экологик 
зыянны булдырмау һәм халыкның экологик 
куркынычсызлыгын арттыру. 

ПРОГРАММА 

ПАСПОРТЫ 
Программа 

исеме 

Источн Бюджет Бюдж Районный Средств инвестиц 

ики РФ ет бюджет/средс а ии 

финанс  РТ тва бюджетов предпр  

ировани я   сельских 

поселений 

иятия  

2020 -  5 242,300   

Стоимость работ, всего 5 242,300 тыс. рублей. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ПРОГРАММАНЫҢ ТӨП МАКСАТЛАРЫ ҺӘМ 
БУРЫЧЛАРЫ Максат: 
 
- әйләнә-тирәлеккә тискәре йогынтыны киметү, шулай ук аны саклау һәм яхшырту; 
- Тукай муниципаль районы халкының тормыш сыйфатын һәм сәламәтлеген яхшырту 

өчен кирәкле шарт буларак әйләнә-тирә мохитнең уңай торышын тәэмин итү. 
 

Бурыч: 
 
- тормыш эшчәнлеге өчен уңай шартлар тудыруга юнәлтелгән сәяси, икътисадый, 

технологик, хокукый, социаль, медицина, санитария-гигиена, эпидемиягә каршы 
чараларны исәпкә алып, әйләнә-тирә мохитне саклау һәм табигатьтән рациональ файдалану 
өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру;; 

- җир, су, урман, минераль һәм башка ресурслардан файдалануның экологик 
нигезләнгән методларын кертеп, тотрыклы үсешкә юнәлтелгән комплекслы табигатьтән 
файдалануны гамәлгә кертү . ; 

- хуҗалык эшчәнлегеннән тискәре экологик нәтиҗәләрне булдырмау, ерактагы 
экологик нәтиҗәләрне исәпкә алу; 
 

- әйләнә-тирә мохитне саклау һәм табигатьтән файдалану өлкәсендә идарә итү 
системасының функциональ нәтиҗәлелеген тәэмин итү; 

- әйләнә-тирә мохитне саклау һәм табигатьтән рациональ файдалану өлкәсендә 
карарлар әзерләүдә, фикер алышуда, кабул итүдә һәм тормышка ашыруда катнашуны 
тәэмин итү. 

 
 
 

1. Тукай муниципаль районында экологик куркынычсызлыкны, җир асты байлыкл 
арыннан рациональ файдалануны һәм санитар-эпидемиологик иминлекне тәэмин итү 
буенча эшчәнлекне анализлау. 

 
Санитар-яклау зоналарын билгеләүне предприятиеләрнең, төркемнәренең, 

аларның аерым биналарының һәм корылмаларының әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты 
чыганагы булган, торак төзелешеннән, аерым торак йортлар, Ландшафт-рекреацион 
зоналардан, ял итү зоналарыннан, курортлар, санаторий һәм ял йортлары 
территорияләреннән, бакчачылык ширкәтләре территорияләреннән һәм коттедж 
төзелешләреннән, күмәк яки шәхси дача һәм бакча-бакчачылык участокларыннан, шулай 
ук яшәү сыйфатының нормалаштырыла торган башка территорияләрдән, әйләнә-тирә 
мохиткә тискәре йогынты; спорт корылмалары, балалар мәйданчыклары, мәгариф һәм 
балалар учреждениеләре, гомуми кулланылыштагы дәвалау-профилактика һәм 
сәламәтләндерү учреждениеләре. 

Халык ялы өчен уңайлы һәм куркынычсыз рекреацион зоналар булдыру халыкның 
экология өлкәсендә агарту дәрәҗәсен арттыруга, табигатьне саклау эшчәнлеген 
активлаштыруга һәм, ахыр чиктә, әйләнә-тирәлекнең торышын яхшыртуга китерәчәк. 



Бозылган җирләрнең продуктивлылыгын торгызу рекультивацияләнгән территорияләрне 
хуҗалык әйләнешенә җәлеп итү өчен мөмкинлекләр ача, ә бу, үз чиратында, өстәмә эш 
урыннары булдыру һәм барлык дәрәҗәдәге бюджетларга өстәмә керемнәр. 

 
Экология елдан-ел зур әһәмияткә ия. Икътисад һәм социаль өлкә динамик рәвештә 

үсә. Шуның белән бергә табигатькә, әйләнә-тирә мохиткә дә йөкләнеш арта. Бу факторлар 
экологик проблемаларны җитди кискенләштерә. Әйләнә-тирә мохитнең уңай торышын 
тәэмин итү район халкының тормыш сыйфатын һәм сәламәтлеген яхшыртуда мөһим шарт 
булып тора. Су объектларының халыкның тормыш эшчәнлеге калдыклары белән пычрануы 
өске суларның торышына тискәре йогынты ясый 

3. Төп юнәлешләр һәм чаралар. 
 

Санитар-саклау зонасы (СЗЗ) - махсус куллану режимлы махсус территория, ул 

предприятиеләрне, аларның технологик процесслары булган аерым биналарын һәм 

корылмаларын, кеше яшәү мохитенә һәм сәламәтлегенә йогынты чыганагы булган, торак 

төзелешеннән аерып торучы махсус территория. СЗЗ күләме атмосфера һавасына 

пычраткыч матдәләрнең (химик, биологик, физик) йогынтысын гигиена нормативлары 

белән билгеләнгән кыйммәтләргә кадәр киметүне тәэмин итә. Ул теләсә кайсы объектның 

мәҗбүри элементы булып тора, ул кешенең яшәү тирәлегенә һәм сәламәтлегенә химик, 

биологик яки физик йогынты чыганагы булырга мөмкин. Әйләнә - тирәлеккә йогынтыны 

бәяләү-хуҗалык, шул исәптән проект алды, проект һәм башка карарларны әзерләү 

системасында РФ законнарының экологик таләпләрен исәпкә алу процедурасы, ул 

җәмгыять өчен кулланылмый торган экологик һәм алар белән бәйле социаль, икътисади 

һәм башка нәтиҗәләрне ачыклауга һәм кисәтүгә, шулай ук табигать саклау чараларына 

инвестиция чыгымнарын бәяләүгә юнәлтелгән. 
 

ҮИҖнең максаты-төрле яклап, объектив, фәнни тикшеренүләр һәм экспертиза 

объектларын аларда каралган чараларның нәтиҗәлелеге, тулылыгы, нигезлелеге һәм 

җитәрлек булуы, заказчы тарафыннан билгеләнгән яки гамәлгә ашырыла торган 

эшчәнлекнең куркынычлылык дәрәҗәсен билгеләүнең дөреслеге, шулай ук җитештерү 

көчләрен урнаштыру һәм үстерү нәтиҗәсендә экологик хәлнең торышы һәм мөмкин 

булган үзгәрешләре турында мәгълүмат нигезендә экологик фаразлауны тәэмин итү., 

тискәре йогынты ясамый, ягъни экологик зарарлы йогынтыларның һәм мөмкин булган 

социаль, икътисади һәм экологик нәтиҗәләрнең ихтималын билгеләү. 
 
 

4. Программаны финанс белән тәэмин итү. 
 

2020 елга программаны гамәлгә ашыру өчен 5 242,300 мең сум акча кирәк. 
 

5. Көтелгән соңгы нәтиҗәләр. 
- әйләнә-тирәлеккә тискәре йогынтыны киметү һәм экологик катастрофаларны 
булдырмау; 
- санкцияләнмәгән карьерларны рекультивацияләүнең кискен проблемасын хәл итү; 
- рекультивацияләнгән территорияләрне хуҗалык әйләнешенә җәлеп итү мөмкинлеге; 
- рекультивацияләнгән җирләрнең уңдырышлылыгын торгызу; 
- халыкның тормыш сыйфатын һәм сәламәтлеген яхшырту өчен кирәкле шарт буларак 
әйләнә-тирә мохитнең уңай торышын тәэмин итү.; 
-экологик зыяннарны булдырмау һәм халыкның экологик куркынычсызлыгын арттыру; -
муниципаль берәмлек халкында экологик культура һәм әйләнә-тирәлеккә сак караш 
формалаштыру; 
- район халкы өчен уңайлы тормыш киңлеген булдыру 
 
 
 



Программа природоохранных мероприятий Тукаевского муниципального района 2020 г.г. 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Исполнитель Сроки Распределени
е 
финансовых 
средств по 
годам, тыс. 
руб. 

Источник 
финансировани
я 

Ожидаемый 
результат 

1. Мероприятия подпрограммы "Охрана и рациональное использование земельных ресурсов" 

1 Экспертиза и 
лабораторные 
исследования почвы 
на территории 
сибиреязвенного 
захоронения с. 
Ильбухтино (садовое 
общество "БРИЗ" на 
8-9 улице 
(перспективное 
строительство) 

Исполнительны
й 
комитет 
Тукаевского 
муниципальног
о 
района 

2020 1 300,00 районный 
бюджет 

восстановление 
нарушенной 
структуры земель 

2 Гидрогеологическое 
заключение о 
состоянии 
подземных вод и 
степени их 
защищенности в 
районе расположения 
скотомогильника 
вблизи н. п. Малая 
Шильна (СНОГ 
"БРИЗ 2") в 
Тукаевском 
муниципальном 
районае 

Исполнительны
й 
комитет 
Тукаевского 
муниципальног
о 
района 

2020 100,00 районный 
бюджет 

восстановление 
нарушенной 
структуры земель 

3 Разработка проекта 
сокращения 
санитарно-защитной 
зоны сибиреязвенных 
захоронений в с. 
Ильбухтино (садовое 
общество "БРИЗ" на 

8-9 
улице 
(перспективное 
строительство) и 
проведение 
экспертизы 

Исполнительны
й 
комитет 
Тукаевского 
муниципальног
о 
района 

2020 1 200,00 районный 
бюджет 

восстановление 
нарушенной 
структуры земель 

4 Оценка воздействия 
на окружающую 
среду по проекту 
"Строительство 
водовода к н. п. 
Белоус Тукаевского 
муниципального 
района" 

Исполнительны
й 
комитет 
Тукаевского 
муниципальног
о 
района 

2020 1 242,30 районный 
бюджет 

восстановление 
нарушенной 
структуры земель 

5 Оценка возможности 
сокращения 
санитарно-защитной 
зоны 
сибиреязвенного 
захоронения в 
Нижнесуыксинском 
сельском поселении 

Исполнительны
й 
комитет 
Тукаевского 
муниципальног
о 
района 

2020 1 300,00 районный 
бюджет 

восстановление 
нарушенной 
структуры земель 



и проведение 
экспертизы 

6 Гидрогеологическое 
заключение о 
состоянии 
подземных вод и 
степени их 
защищенности в 
районе расположения 
скотомогильника в 
Нижнесуыксинском 
сельском поселении 

Исполнительны
й 
комитет 
Тукаевского 
муниципальног
о 
района 

2020 100,00 районный 
бюджет 

восстановление 
нарушенной 
структуры земель 

 Итого:   5 242,300   

 


