
 

 

 

 



Карар Белән Расланды 

Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

Аккүз авыл җирлеге 

Актаныш муниципаль районы 

№ 9, 03.04.2020 ел. 

 

ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРАНЫ КОМПЛЕКСЛЫ ҮСТЕРҮ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ АККҮЗ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

2020-2036 елларда. 

 

Программа паспорты 

Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Аккүз авыл җирлегенең 2020-2036 елларга 

социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү программасы исеме 

Программаны эшләү өчен нигез-«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон» 

- Аккүз авыл җирлегенең генераль планы 

-Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Аккүз авыл җирлегенең генераль 

директорын раслау турында " карар» 

Программага заказ бирүченең исеме, аның урнашу урыны Татарстан Республикасы Актаныш 

муниципаль районы Аккүз авыл җирлеге башкарма комитеты 

423744, ТР, Актаныш муниципаль районы, Аккүз авылы, Центральная ур., 1 

Программаны әзерләүченең исеме, аның урыны Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль 

районы Аккүз авыл җирлеге башкарма комитеты 

423744, ТР, Актаныш муниципаль районы, Аккүз авылы, Центральная ур., 1 

Программаның максаты-социаль-көнкүреш ихтыяҗлары нигезендә инфраструктура һәм 

объектларның социаль системаларын үстерүне тәэмин итү, халыкның яшәү шартларын яхшырту 

һәм әлеге инфраструктураның төгәл балансланган үсеш перспективаларын билгеләү. Татарстан 

Республикасы Актаныш муниципаль районы Аккүз авыл җирлегенең социаль-икътисадый үсешен 

яхшырту. 

Программаның бурычлары-Аккүз авыл җирлеге халкының социаль инфраструктура объектлары 

белән тәэмин ителеше дәрәҗәсен күтәрү; 

- Аккүз авыл җирлегенең социаль инфраструктурасы объектларының иминлеге, сыйфаты һәм 

алардан нәтиҗәле файдалану; 

- Аккүз авыл җирлегенең социаль инфраструктурасының балансланган, перспективалы үсеше 

Аккүз авыл җирлегенең социаль инфраструктурасы объектларында билгеләнгән ихтыяҗларга 

туры китереп башкарыла . ; 



- җирлек халкының мәгариф, сәламәтлек саклау, физик культура, массакүләм спорт һәм мәдәният 

өлкәләрендә хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин ителешенең исәп-хисап дәрәҗәсенә ирешү;; 

- гамәлдәге социаль инфраструктура эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге. 

Халыкның социаль инфраструктура объектлары белән тәэмин ителешенең максатчан 

күрсәткечләре (Индикаторлары) социаль инфраструктура объектлары төзелеше күләмнәре үсеше. 

Программаны тормышка ашыру вакыты һәм этаплары-2020-2036 еллар. 

I этап – 2020 елдан 2027 елга кадәр. 

II этап-2028 елдан 2036 елга кадәр. 

Программаны финанслау күләмнәре һәм чыганаклары-Татарстан Республикасы бюджеты. 

Программаны тормышка ашыруның көтелгән нәтиҗәләре. Перспективалы санны исәпләп, Аккүз 

авыл җирлеге халкын социаль инфраструктура объектлары белән тәэмин итү. Халыкның социаль 

инфраструктура хезмәтләренә ихтыяҗын канәгатьләндерү. 

 

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Аккүз авыл җирлегенең социаль 

инфраструктурасы торышы характеристикасы 

 

1.1 җирлекнең социаль-икътисади хәле. 

Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районының Аккүз авыл җирлеге Аккүз, Яңа 

Кадермәт, Ахуново, Меңнәр, Чишмә, Михайловка авылларын үз эченә ала. 

Административ үзәге-Аккүз авылы 

Аккүз авыл җирлегендә халык саны-815 кеше. 

Аккүз авыл җирлегенең административ үзәгеннән район үзәгенә кадәр – 32 км, республика 

үзәгенә кадәр (Казан) - 340 км. 

Авыл җирлеге чикләрендәге территориянең гомуми мәйданы -10140 га 

 

1.2.Социаль инфраструктура объектларының техник-икътисадый параметрлары. 

 

Авыл җирлегендә түбәндәге учреждениеләр һәм оешмалар урнашкан: 

1. Белем бирү учреждениеләре: МБОУ " Аккүз төп гомуми белем бирү мәктәбе »- 1, укучылар саны 

– 36 кеше; Меңнәр мәктәбе - 34 кеше. 

2. Мәдәният-ял итү тибындагы учреждениеләр: китапханәләр саны-2, Аккүз авылы мәдәният 

йорты-180 урынга, Авыл клубы-2 - Чишмә, Меңнәр авылы 

4. Спорт корылмалары – 2. 

5. Почта элемтәсе бүлеге -2. 

7. Кибет -5 

8. Балалар бакчасы – 2; Аккүз авылы -20 урын; Меңнәр авылы-20 урын 



1.3.Социаль инфраструктура хезмәтләренә фаразланган ихтыяҗ. 

Базар икътисады үсеше буенча социаль өлкәнең әһәмияте даими рәвештә арта бара. Социаль 

инфраструктура-шәхси ихтыяҗларны канәгатьләндерүгә, халыкның тормыш-көнкүрешен һәм 

интеллектуаль үсешен тәэмин итүгә юнәлдерелгән объектлар җыелмасы, бу-мәгариф, сәламәтлек 

саклау, мәдәният, туризм һ.б. хезмәтләр күрсәтү рәвешендә социаль уңайлыклар тудыручы милли 

хуҗалык тармакларының бергәлеге. Алар халыкның тормыш-көнкүрешенә, тормыш сыйфатына 

турыдан-туры йогынты ясый. 

Мәгариф үсешен фаразлау һәм планлаштыру. 

Социаль өлкә тармаклары арасында Мәгариф мөһим урын алып тора. Гомуми белем бирү 

мәктәбенең уңышлы эшләвенең төп шарты-аның матди-техник базасын тиешле хәлдә тоту. 

Гомуми белем бирү мәктәпләре заманча техник чаралар белән җиһазландырылырга, дәреслекләр 

һәм күрсәтмә әсбаплар белән тәэмин ителергә тиеш. 

Үлчәү берәмлеге күрсәткечләре фактик фаразланыла торган 

1-6 яшьлек балалар саны 53 

Балалар бакчасына 24 кеше йөри 

Балалар бакчасында төркемнәр саны 

7-17 яшьлек балалар саны 94 

5 яшьтән алып 18 яшькә кадәрге балаларга өстәмә белем бирү 0 % 

Мәдәният һәм спорт учреждениеләре үсешен фаразлау. 

Мәдәният өлкәсендә төп бурычлар түбәндәгеләрдән гыйбарәт: учреждениеләрнең гамәлдәге 

челтәрен саклап калу; профессиональ һәм үзешчән коллективларның иҗади потенциалын 

арттыру; халык сәнгатен, халык һөнәрчелеген һәм традицион мәдәниятне саклап калу һәм үстерү; 

тармакның күргәзмә-күргәзмә эшләрен һәм фәнни-агарту базасын киңәйтү, мәдәният һәм сәнгать 

учреждениеләре күрсәтә торган хезмәтләрнең дәрәҗәсен һәм сыйфатын күтәрү, аларның халык 

өчен үтемле булуын тәэмин итү. 

Үлчәү берәмлеге күрсәткечләре фактик фаразланыла торган 

Җитешлек: 

2 нче учреждениенең һәркем өчен мөмкин булган китапханәләре 

3 нче мәдәният-ял итү тибындагы учреждениеләр 

Социаль-мәдәни чараларда катнашучылар саны 60 

Спорт корылмалары саны-2 

Физик культура һәм спорт белән даими шөгыльләнүче гражданнар өлеше % 

 

1.4. Җирлекнең социаль инфраструктурасын үстерү һәм функцияләү өчен кирәкле норматив-

хокукый базаны бәяләү. 

Муниципаль берәмлекнең социаль инфраструктурасы-ул кешеләрнең иҗтимагый тормышының 

төрле төрләре өчен хуҗалык ягыннан җайлаштырылган территория, социаль хезмәтләр күрсәтү 

һәм сервис эшчәнлеге системалары составында хезмәт күрсәтү өлкәсен, шулай ук халыкның имин 



тормыш эшчәнлегенә юнәлтелгән социаль инфраструктура үсеше һәм эшчәнлеге белән идарә 

итүнең институциональ тәэмин ителгән системасын үз эченә алган катлаулы комплекс. 

Социаль инфраструктураны формалаштыру һәм үстерү ММИ тарафыннан территорияне 

төзекләндерү буенча теге яки бу карар кабул иткәндә шәһәр төзелеше кагыйдәләрен, 

гражданнарның активлыгы белән бәйле. Социаль инфраструктура элементларын үстерү белән 

идарә итүнең өстенлекле юнәлешләре булып, теге яки бу муниципаль берәмлекнең мәҗбүри 

медицина иминияте территориаль фонды вәкаләтләренә бәйле рәвештә, социаль өлкә һәм сервис 

эшчәнлеге объектларын, урам-юл челтәрен һәм кабул ителә торган идарә карарларын 

объективлаштыруны мәгълүмати тәэмин итү системасын үстерү тора. 

Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды социаль өлкәләрнең вәкаләтле 

оешмаларыннан, шулай ук сервис эшчәнлеге белән шөгыльләнүче эшмәкәрләрдән, шул исәптән 

төрле механизмнарны да кертеп, муниципаль заказны формалаштыру юлы белән, социаль 

инфраструктураны үстерү буенча инициативаларны хупларга тиеш: максатчан программалар, 

төзелеш өчен җир бүлеп бирү, биналарны арендага алу буенча ташламалар һ.б. муниципаль 

берәмлекләрнең социаль инфраструктурасын үстерү өлкәсендә хосусый-дәүләт партнерлыгы 

әлегә бизнес һәм җәмгыять тарафыннан актив ярдәм күрсәтелмәгән.  

2.Социаль инфраструктура объектларын проектлау, төзү һәм реконструкцияләү буенча чаралар 

(инвестицион проектлар) исемлеге (аларны гамәлгә ашыру башка нигезләр буенча бюджеттан 

тыш чыганаклар хисабына каралган). 

Халыкның мәдәни һәм көнкүреш хезмәте күрсәтүгә, хәйрия фондларына һәм иганәчелеккә 

юнәлдерелә торган шәхси акчалар, профсоюз һәм иҗтимагый оешмалар акчалары 

инвестицияләрнең мөһим чыганагы булырга мөмкин 

3.Финанслау күләмен һәм чыганакларын бәяләү 

Каралган программа чараларын финанслау Актаныш муниципаль районына республика 

бюджетыннан гомуми финанслау суммасыннан 100% күләмендә субсидияләр хисабына 

планлаштырыла. 

Программа чараларын республика бюджеты акчалары исәбеннән гамәлгә ашыру Чираттагы 

финанс елына һәм план чорына бюджет турындагы законда тиешле тармаклар буенча каралган 

ассигнованиеләр кысаларында гамәлгә ашырыла. 

1 нче Таблица программаның максатчан күрсәткечләре 

№ Программаның максатчан күрсәткечләре исеме. бердәм үлчәү күрсәткече, программаны 

гамәлгә ашыра башлауга база күрсәткече, программа гамәлдә булган мизгелгә күрсәткечнең 

еллар буенча максатчан күрсәткече әһәмияте 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 спорт корылмасы төзелеше 1 

2 автомобиль юллары,тротуарлар төзү 1 1 1 

3 1 1 суүткәргеч челтәрләр төзү 

 

ПРОГРАММА ЧАРАЛАРЫ 

Таблица-программа чаралары (финанс ихтыяҗларын бәяләү һәм финанслау чыганаклары) 



Объектларның бәясе "Әлмәт муниципаль районының төзелеш һәм инфраструктура үсеше 

департаменты" МБУ белгечләре тарафыннан язылачак» 

Чараның исеме-финанслау чыганаклары башкару бәясе, мең сум чараларны тормышка ашыруга 

финанс ихтыяҗы, мең сум. 

2020 2021 2022 2023-2036 

Берләштерелгән Бюджет 

. Берләштерелгән Бюджет 

Берләштерелгән Бюджет 

Берләштерелгән Бюджет 

….. Берләштерелгән Бюджет 

4.Программа чараларының нәтиҗәлелеген бәяләү. 

Комплекслы үсеш программасы җирлекнең социаль инфраструктурасын үстерүдә уңай нәтиҗә 

бирәчәк чаралар комплексын башкаруны күздә тота. Алга киткән социаль инфраструктура 

булганда, муниципаль берәмлек бизнес алып бару өчен җәлеп итә. Бу очракта тәкъдим ителгән 

программаны тормышка ашыру төп уңай нәтиҗәләрне билгели: бюджет, коммерция, социаль. 

Коммерция нәтиҗәсе-кече һәм урта бизнесны үстерү, эшлекле инфраструктураны үстерү, эшлекле 

имиджны арттыру. 

Бюджет нәтиҗәсе - предприятиеләрне үстерү бюджет керемнәрен арттыруга китерәчәк. 

Социаль эффект-яңа эш урыннары булдыру, торак фондын арттыру, коммуналь хезмәтләрнең 

сыйфатын арттыру. 

5.Җирлекнең социаль инфраструктурасы объектларын проектлау, төзү һәм реконструкцияләү 

өлкәсендә эшчәнлекне норматив-хокукый һәм мәгълүмати тәэмин итүне камилләштерү буенча 

тәкъдимнәр. 

Аккүз авыл җирлегенең 2020-2036 елларга социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү 

программасы югарыда билгеләнгән системалы билгеләр буенча тупланган һәм булган 

ресурслардан һәм Территория потенциалыннан нәтиҗәле файдалану нигезендә җирлекнең төп 

социаль-икътисади максатларына ирешүгә юнәлдерелгән конкрет чаралар һәм көтелгән 

нәтиҗәләр рәвешендә тәкъдим ителә. 

Авыл җирлеге белән идарә итүгә күчү халыкның тормыш-көнкүреше, икътисади тотрыклылык һәм 

куркынычсызлык мәнфәгатьләре аша, конкрет эчтәлекле һәм программа чаралары рәвешендә 

чагылдырылган, аерым авылларның да, гомумән муниципаль берәмлекнең дә социаль-икътисади 

үсешен тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. 

Авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын үстерү буенча уртача сроклы программаны эшләү 

һәм кабул итү социаль, Финанс, инвестиция, икътисади сәясәт приоритетларын ныгытырга, күп 

еллар дәвамында җыелган проблемаларны хәл итүнең эзлеклелеген һәм срокларын билгеләргә 

мөмкинлек бирә. Ә авыл җирлеге территориясендә «уен кагыйдәләре» н беркетүче программа 

һәм аны тормышка ашыру өчен төзелә торган максатчан программалар авыл җирлегенең идарә 

итү һәм эшмәкәрлек кадрларының эшлекле активлыгын арттырырга, аның территориясендә 

икътисади һәм хуҗалык эшчәнлеген активлаштыру өчен кирәкле шартлар булдырырга мөмкинлек 

бирәчәк. 

 


