РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Исполнительный комитет
Учаллинского сельского поселения
Азнакаевского муниципального
района

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Азнакай муниципаль районы
Ҥчәлле авылы
җирлеге башкарма комитеты

ул. Советская, д. 51, село Учалле,
Совет урамы, 51, Үчәлле авылы
Азнакаевского муниципального района,
Азнакай муниципаль районы
423317
423317
Тел./факс(885592)36-8-32; E-mail:Uchal.Azn@tatar.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 21

КАРАР
18.04.2019

Татарстан РеспубликасыАзнакай муниципаль районы
Үчәлле авыл җирлеге социаль инфраструктурасының
2019 елдан 2029 елга кадәр комплекслы үсеш программасын
раслау турында
Россия
Федерациясе
Шәһәр
тӛзелеше
кодексы,
«Россия
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы федераль закон, «җирлекләрнең,
шәһәр округларының социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү
программаларына таләпләрне раслау турында» 2015 елның 1 октябрендәге
1050 номерлы Россия Федерациясе Хӛкүмәте Карары, Татарстан
Республикасы Азнакай муниципаль районы Үчәлле авыл җирлеге Генераль
планы нигезендә Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы
Үчәлле авыл җирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:
1. 2019 елдан 2029 елга кадәр Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы Үчәлле авыл җирлегесоциаль инфраструктурасының
комплекслы үсеш программасын расларга.
2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми
порталында ": http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча урнаштыру юлы белән
халыкка игълан итәргә һәм Азнакай муниципаль районының Интернет
мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендә:
http//aznakayevo.tatarstan.ru.
сайтында урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан
калдырам.

Башлык

Г.М.Тӛхвәтуллина

Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы Үчәлле
авыл җирлеге карары белән
18.04. 2019 ел №21
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ҤЧӘЛЛЕ АВЫЛ
ҖИРЛЕГЕНЕҢ 2019-2029 ЕЛЛАРГА КОМПЛЕКСЛЫ СОЦИАЛЬ
ИНФРАСТРУКТУРАСЫН ҤСТЕРҤ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ

Программаның
Исеме

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы
Үчәлле авыл җирлегенең 2019-2029 елларда
комплекслы социаль инфраструктурасын үстерү
программасы
Программа
- "Җирлекләрнең, шәһәр округларының социаль
комплекслы
үстерү
эшләү ӛчен нигез инфраструктурасын
программаларына таләпләрне раслау турында «2015
елның 1 октябрендәге 1050 номерлы Россия
Федерациясе Хӛкүмәте карары»;
- Россия Федерациясенең шәһәр тӛзелеше кодексы;
- Азнакай муниципаль районы Үчәлле авыл җирлеге
генераль планы;
-Россия
Федерациясе
Хӛкүмәтенең
«социаль
инфраструктура объектларында Россия Федерациясе
субъектларының норматив ихтыяҗларын билгеләү
методикасы " 1999 елның 19 октябрендәге 1683-р
номерлы күрсәтмәсе»;
- СП 42.13330.2011 «Шәһәр тӛзелеше. Шәһәр һәм
авыл җирлекләрен планлаштыру һәм тӛзү»;
Программаның
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы
Үчәлле авыл җирлеге башкарма комитеты, түбәндәге
муниципаль
адрес буенча урнашкан: Татарстан Республикасы,
заказчысы
Азнакай районы, Үчәлле авылы, Совет урамы, 51 йорт
Тӛп эшләүчеләр Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы
Үчәлле авыл җирлеге башкарма комитеты түбәндәге
Программы
адрес буенча урнашкан: Татарстан Республикасы,
Азнакай районы, Үчәлле авылы, Совет урамы, 51 йорт
Программаның
Социаль-кӛнкүреш
ихтыяҗлары
нигезендә
инфраструктура
һәм
объектларның
социаль
Максаты
системаларын
үстерүне
тәэмин
итү,
халык
тормышының уңай шартларын арттыру һәм әлеге
инфраструктураны үстерүнең тӛгәл балансланган
перспективаларын билгеләү. Татарстан Республикасы
Азнакай
муниципаль
районы
Үчәлле
авыл
җирлегенең социаль-икътисадый үсешен яхшырту.

Программаның
Бурычлары

- Үчәлле авыл җирлеге халкының социаль
инфраструктура объектлары белән тәэмин ителеше
дәрәҗәсен күтәрү;
Үчәлле
авыл
җирлегенең
социаль
инфраструктурасы
объектларының
иминлеге,
сыйфаты һәм нәтиҗәлелеге;
Үчәлле
авыл
җирлегенең
социаль
инфраструктурасы
объектларында
билгеләнгән
ихтыяҗларга туры китереп, баланслы, перспективалы
социаль инфраструктурасы үсеше;
- җирлек халкының мәгариф, сәламәтлек саклау,
физик культура һәм массакүләм спорт һәм мәдәният
ӛлкәләрендә хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин
ителешнең исәп-хисап дәрәҗәсенә ирешү, Үчәлле
авыл җирлегенең шәһәр тӛзелешен проектлау
нормативлары нигезендә;
- гамәлдәге социаль инфраструктура эшчәнлегенең
нәтиҗәлелеге.
Социаль инфраструктура объектларына ихтыяҗ:
1. Халыкны физик культура һәм спорт белән
шӛгыльләнү ӛчен уңайлы шартлар тудыру.
2. Үчәлле авылы иҗтимагый үзәге территориясен
тӛзекләндерү
3. Якты Күл авылында күпфункцияле үзәк
территориясендә балалар мәйданчыгы тӛзү
4. Сәүдә предприятиеләренең мәйданын 55 кв. м.
кадәр арттыру.

Халыкны
социаль
инфраструктура
объектлары
белән тәэмин
итүнең
максатчан
күрсәткечләре
(Индикаторлары)
Программаны
Программаны тормышка ашыру вакыты һәм этаплары
тормышка
2019-2029 еллар.
ашыру вакыты
һәм этаплары
2019-2029 еллар.
Программаны
финанслау
күләмнәре һәм
чыганаклары

Программаны
тормышка
ашыруның
кӛтелгән

1.Спорт залын ремонтлау («физик культура һәм
спортны үстерү» Татарстан Республикасы дәүләт
программасы) - 250 мең сум.
2. Үчәлле авылы иҗтимагый үзәге территориясендә
материаллар сатып алу һәм койма алыштыру - 400
мең сум – Азнакай муниципаль районы бюджеты
3. Якты Күл авылында күпфункцияле үзәк
территориясендә балалар мәйданчыгы тӛзү-70 мең
сум-гражданнарның үзара салым акчасы
Үчәлле авыл җирлеген халык санын исәпкә алу
нигезендә социаль инфраструктура объектлары белән
тәэмин итү. Социаль инфраструктура хезмәтләренә

нәтиҗәләре

ихтыяҗны канәгатьләндерү.

1. Ҥчәлле авыл җирлегенең социаль инфраструктурасы торышы,
проблеманы тасвирлау.
Үчәлле авыл җирлеге составына Үчәлле (административ үзәк), Якты
Күл, Тәкмәле, Кызыл Йолдыз авыллары керә.
Авыл җирлеге Татарстан Республикасының кӛньяк-кӛнчыгыш
ӛлешендә, Азнакай муниципаль районы үзәгендә урнашкан.
Үчәлле авыл җирлеге составына дүрт торак пункт керә: Үчәлле авылы
– җирлекнең административ үзәге, Якты Күл авылы, Тәкмәле авылы, Кызыл
Йолдыз поселогы - гади торак пунктлар.
Авыл җирлеге Татарстан Республикасының кӛньяк-кӛнчыгыш
ӛлешендә, Азнакай муниципаль районының тӛньяк-кӛнбатыш ӛлешендә
урнашкан. Үчәлле авыл җирлеге Тымытык авыл җирлеге, Уразай авыл
җирлеге, Сәпәй авыл җирлеге, Азнакай муниципаль районының Вахитов
авыл җирлеге белән чиктәш.
Үчәлле авыл җирлегенең гомуми мәйданы – 3200 га, шул исәптән торак
пунктларның мәйданы 89,1 га, шулардан: Үчәлле авылы – 43,6 га, Тәкмәле
авылы - 12,2 га, Якты Күл авылы - 28,8 га, Кызыл Йолдыз бистәсе-4,5 га.
АМР Ҥчәлле авыл җирлеге торак пунктларда халык саны
№

Торак пунктларның исеме

Халык саны, кеше.

1

Үчәлле авылы

267

2

Якты Күл авылы

64

3

Тәкмәле авылы

26

4

Кзыл Йолдыз поселогы

2

Барлыгы

359

Үчәлле авыл җирлегендә халыкның мәдәният һәм спорт учреждениеләре
белән тәэмин ителеше 100% тәшкил итә.
Якындагы елларда икътисади кризис һәм халык арасында торак тӛзелешенә
акча булмау сәбәпле, торак тӛзелеше күләме кимиячәк.
Су белән тәэмин итү системасы белән авыл җирлегендә яшәүчеләрнең
100% ы тәэмин ителгән.
Үчәлле авыл җирлегенең торак тӛзелеше территориясендә казылган
канализация системасы эшли.
Торак йортларны газлаштыру барлык торак йортларның 99 % ын
тәшкил итә.

Күчерү системасында тӛп система булып автомобиль юлы тора, аның буенча
торак пунктлар бер-берсе һәм Азнакай шәһәре үзәге белән элемтә алып
барыла.
Икенче система барлыкка китерүче фактор булып елга челтәре тора, аның
буенча тарихи үсеш нәтиҗәсендә җирлек, район һәм Татарстан
Республикасының бӛтен территориясеннән күчерү системасы формалаша
башлады.
2019 ел башына -359 кеше, Үчәлле авыл җирлегендә 1кв.метрга 2,5 кеше
туры килә.
Азнакай муниципаль районының Үчәлле авыл җирлеге
территориаль планлаштыру схемасына үткәрелгән анализ нигезендә түбән
дәрәҗәдәге халыкның тыгызлыгы күрсәткече булган районнар тӛркеменә
керә.
Ҥчәлле авыл җирлегенең социаль инфраструктурасы характеристикасы
№

Атамасы

Саны

1

Мәгариф учреждениеләре (мәктәпләр)

резервланган

2

Мәдәният йортлары һәм авыл клублары

3

Балалар мәктәпкәчә учреждениеләре

4

ФАП

1

5

Кибет

1

2
юк

1.2. Җирлекнең социаль инфраструктурасын ҥстерҥ һәм эшләҥ өчен
кирәкле норматив-хокукый базаны бәяләҥ
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Үчәлле авыл
җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү программасы
2019-2029 елларда түбәндәге хокукый актлар нигезендә һәм исәпкә алып
эшләнгән:
- "Җирлекләрнең, шәһәр округларының социаль инфраструктурасын
комплекслы үстерү программаларына таләпләрне раслау турында «2015
елның 1 октябрендәге 1050 номерлы Россия Федерациясе Хӛкүмәте карары»;
- Россия Федерациясе шәһәр тӛзелеше кодексы;
- Азнакай муниципаль районы Үчәлле авыл җирлегенең генераль
планы;

- Россия Федерациясе Хӛкүмәтенең " социаль инфраструктура
объектларында
Россия
Федерациясе
субъектларының
норматив
ихтыяҗларын билгеләү методикасы»;
- СП 42.13330.2011 «Шәһәр тӛзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен
планлаштыру һәм тӛзү»;
Әлеге программа чараларын тормышка ашыру Үчәлле авыл
җирлегенең социаль инфраструктурасы үсешен тәэмин итәргә, халыкның
тормыш дәрәҗәсен арттырырга, квалификацияле хезмәт ресурсларының
миграция агымын киметергә мӛмкинлек бирәчәк.
Программа методы, аерым алганда, Үчәлле авыл җирлегенең социаль
инфраструктурасын комплекслы үстерү программасын эшләү авыл җирлеге
территориясендә урнашкан социаль объектларны тӛзүгә һәм тӛзекләндерүгә
мохтаҗлар исемлеген раслау, шулай ук ӛстәмә кертемнәр хисабына әлеге
эшләрне финанслау күләмен һәм тәртибен билгеләү ӛчен кирәк.
1.3. Социаль инфраструктура ҥсешен норматив-хокукый һәм
мәгълҥмати тәэмин итҥне камилләштерҥ буенча тәкъдимнәр
Программаны тормышка ашыру Үчәлле авыл җирлегенең эшләнелә
торган муниципаль программалары системасы аша, шулай ук җирлек
территориясендә тормышка ашырыла торган федераль проектлар һәм
программаларны, Татарстан Республикасының дәүләт программаларын һәм
Азнакай муниципаль районының муниципаль программаларын исәпкә алып
тормышка ашырыла.
Программада бәян ителгән сәясәт нигезендә Үчәлле авыл җирлеге
башкарма комитеты муниципаль программалар эшләргә, стратегик
максатларга ирешергә һәм программа куелган бурычларны хәл итәргә ярдәм
итүче чараларны тӛгәлләштерергә тиеш.
1. Ҥчәлле авыл җирлегенең социаль инфраструктура объектларын
проектлау, төзҥ һәм реконструкцияләҥ буенча чаралар исемлеге
1. Спорт залын ремонтлау («физик культура һәм спортны үстерү»
Татарстан Республикасы дәүләт программасы) - 250 мең сум.
2. Үчәлле авылы иҗтимагый үзәге территориясендә материаллар сатып
алу һәм койма алыштыру - 400 мең сум – Азнакай муниципаль районы
бюджеты
3. Якты Күл авылында күпфункцияле үзәк территориясендә балалар
мәйданчыгы тӛзелеше-70 мең сум - җирле бюджет
Финанслау
чыганагы
год
2019
2020
2021
2022-2029

федераль
бюджет

Республика
бюджеты

Район
бюджеты

җирле
бюджет

Үзарасалым акчасы

400
250

70

2.1. Мәктәпкәчә белем бирҥ өлкәсендә социаль инфраструктура
объектлары
Балалар мәйданчыклары булдыру.
Объектның исеме: балаларның ял итү мәйданчыгы.
Фоторепортаж: Азнакай районы, Якты Күл авылы
Объект тӛре: гомуми файдаланудагы ял итү мәйданчыгы
Объектны билгеләү: мәктәпкәчә белем бирү ӛлкәсендә социаль
инфраструктура объекты.
2.2. Физик культура һәм массакҥләм спорт өлкәсендә социаль
инфраструктура объектлары
Спорт залын ремонтлау.
Объектның исеме: спорт залы.
Урын нигезләмә: Азнакай районы, Үчәлле авылы
Объектның тӛре: гомуми файдаланудагы спорт залы.
Объектның билгеләнеше: физик культура һәм массакүләм спорт
ӛлкәсендә социаль инфраструктура объекты.
2.3. Мәдәният өлкәсендә социаль инфраструктура объектлары
Коймаларны ремонтлау.
Объектның исеме: иҗтимагый үзәк
Фоторепортаж: Азнакай районы, Үчәлле авылы
Объектның тӛре: хезмәт күрсәтүче ӛлкә
Объектны билгеләү: мәдәният ӛлкәсендә социаль инфраструктура
объекты
2.4. Сәҥдә өлкәсендә социаль инфраструктура объектлары
Сәүдә мәйданчыкларын киңәйтү.
Объектның исеме: кибет.
Фоторепортаж: Азнакай районы, Үчәлле авылы, Якты Күл авылы
Объектның тӛре: шәхси кибет.
Объектның билгеләнеше: сәүдә ӛлкәсендә социаль инфраструктура
объекты.
Инвестиция-тӛзелеш комплексы эшли торган хәзерге базар шартларында
теге яки бу тӛр чыгымнарны нормалаштыруга якын килүдә тамырдан
үзгәрешләр булды, тӛзелеш ӛлкәсендә икътисади нигез үзгәрде. Хәзерге
вакытта тӛзелеш бәясен билгеләүнең бик күп методлары һәм алымнары бар,
бәяләр үзгәрүчәнлеге һәм аларның тӛрлелеге эшнең бу этабында кирәкле
чыгымнарны тулы күләмдә билгеләргә мӛмкинлек бирми. Биналарны һәм
корылмаларны реконструкцияләү һәм тӛзүнең якынча бәясе аналоглар
объектларының проектлары буенча билгеләнгән. Эш документларын
эшләгәндә, проект-смета документларын тӛзү юлы белән бәясен тәгаенләргә
кирәк. Шул рәвешле, база бәяләре килешү бәяләрен алга таба
формалаштыру максаты белән билгеләнә.

3. Ҥчәлле авыл җирлегенең социаль инфраструктура объектларын
проектлау, төзҥ, реконструкцияләҥ чараларын финанслау кҥләмнәрен һәм
чыганакларын бәяләҥ
Таблица Үчәлле авыл җирлегенең социаль инфраструктура объектларын
проектлау, тӛзү, реконструкцияләү чараларын финанслау күләмнәрен һәм
чыганакларын бәяләү
Мең сумнарда
№

Объектның
исеме

Финанслау күләме

Чыганаклар
финаслау

Программа

барл
ыгы

Максатчан
күрсәткечләр
һәм
(индикаторлар)
халыкны
социаль
инфраструктура
объектлары
белән
тәэмин
итү

Мәктәпкәчә белем бирү ӛлкәсендә социаль инфраструктура
объектлары
1

Якты
Күл
авылы балалар
ӛчен
ял
мәйданчыгы

70

70

җирле
бюджет

Ял итү
урыннарын
тӛзекләндерү

Физик культура һәм массакүләм спорт ӛлкәсендә социаль
инфраструктура объектлары
1

250

250

Спорт
залын
ремонтлау

ТР
бюджет

“Физик
культура
һәм
спортны
үстерү”
дәүләт
программас
ы

Халыкны
физик
культура һәм
спорт белән
шӛгыльләнү
ӛчен уңайлы
шартлар
тудыру.

Мәдәният ӛлкәсендә социаль инфраструктура объектлары
1

Үчәлле авылы
400
Иҗтимагый үзәк
территориясендә
материаллар
сатып алу һәм

400

Азнакай
районы
бюджет
ы

Халык ӛчен
уңайлы
шартларны
арттыру

койма алыштыру

Сәүдә ӛлкәсендә социаль инфраструктура объектлары
1

Яңа сәүдә
объектларын
урнаштыру

Эшмәкәрлек
субъектлары

Сәүдә
предприятие
ләренең
мәйданын 55
кв. м. кадәр
арттыру.

1. Ҥчәлле авыл җирлегенең социаль инфраструктура объектларын
проектлау, төзҥ, реконструкцияләҥ буенча чараларның нәтиҗәлелеген
бәяләҥ
Бәяләү чаралары программасы үз эченә ала бәяләү социальАзнакай муниципаль районы Үчәлле авыл җирлеге муниципаль
берәмлегенең җирле нормативларында билгеләнгән шәһәр тӛзелешен
проектлаштыру нормативларының туры килүен бәяләү.
Чараларның социаль-икътисадый нәтиҗәлелеген бәяләү чагыла:
- Азнакай муниципаль районы Үчәлле авыл җирлеге халкының тормыш
сыйфатын яхшыртуда;
- гражданнарның сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният, физик
культура һәм спорт хезмәтләре белән тәэмин ителеше хисабына яшәү
уңайлылыгы дәрәҗәсен күтәрү;
- Азнакай муниципаль районы Үчәлле авыл җирлеге халкы ӛчен социаль
инфраструктура объектларының үтемлелеген арттыру
4.1. Мәктәпкәчә белем бирү ӛлкәсендә социаль инфраструктура
объектларын
проектлау,
тӛзү,
реконструкцияләү
буенча
чараның
нәтиҗәлелеген бәяләү.
Халыкның барлык тӛркемнәре белән тәэмин ителеш нормаларын үтәү
максатларында программа тарафыннан балалар ӛчен ял итү мәйданчыкларын
тӛзекләндерү каралган:
- Якты Күл авылы балалары ӛчен ял итү мәйданчыгы тӛзү
Үчәлле авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү
программасының мәктәпкәчә белем бирү ӛлкәсендә социаль инфраструктура
объектларын проектлау, тӛзү, реконструкцияләү буенча йомгаклау
күрсәткечләре фаразланган ихтыяҗга туры килә.

4.2. Физик культура һәм массакүләм спорт ӛлкәсендә социаль
инфраструктура объектларын проектлау, тӛзү, реконструкцияләү буенча
чараның нәтиҗәлелеген бәяләү.
Халыкның барлык тӛркемнәре белән тәэмин ителеш нормаларын үтәү
максатларында, программа нигезендә Ӛчиле авыл җирлегендә түбәндәге физик
культура һәм спорт объектларын реконструкцияләү каралган:
- спорт залын ремонтлау.
Үчәлле авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү
программасының физик культура һәм массакүләм спорт объектларын тӛзү
буенча йомгаклау күрсәткечләре фаразланган ихтыяҗга туры килә
4.3. Мәдәният ӛлкәсендә социаль инфраструктура объектларын
проектлау, тӛзү, реконструкцияләү буенча чараның нәтиҗәлелеген бәяләү
- Үчәлле авылының иҗтимагый үзәге материаллары сатып алу һәм
коймасын алыштыру
Үчәлле авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү
программасының мәдәният ӛлкәсендә социаль инфраструктура объектларын
тӛзү буенча йомгаклау күрсәткечләре фаразланган ихтыяҗга туры килә.
4.4. Сәүдә ӛлкәсендә социаль инфраструктура объектларын проектлау,
тӛзү, реконструкцияләү буенча чараның нәтиҗәлелеген бәяләү.
Халыкның барлык тӛркемнәре белән тәэмин ителеш нормаларын үтәү
максатларында, программа нигезендә Ӛчәлле авыл җирлегендә яңа сәүдә
объектлары тӛзү каралган:
- яңа сәүдә нокталары тӛзү.
Үчәлле авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү
программасының сәүдә объектларын тӛзү буенча йомгаклау күрсәткечләре
фаразланган ихтыяҗга туры килә.

