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2017-2027 елларга Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы
Урыссу авыл җирлеге социаль инфраструктурасының комплекслы үсеше
программасын раслау турында
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, 2003 елның 6 октябрендәге
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 131-ФЗ номерлы федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең
2015 елның 1 октябрендәге “Җирлекләрнең, шәһәр округларының социаль
инфраструктурасын комплекслы үстерү программаларына таләпләрне раслау
турында» №1050 карары нигезендә, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль
районы Урыссу авыл җирлеге Генераль планына ярашлы, Татарстан
Республикасы Ютазы муниципаль районы Урыссу авыл җирлеге Башкарма
комитеты КАРАР БИРӘ:
1. 2017-2027 елларга Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы
Урыссу авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү
программасын расларга.
2. Әлеге карарны Иске Урыссу, Совет ур., 16в йорт адресы буенча
урнашкан
махсус
җиһазландырылган
мәгълүмат
стендында
һәм
http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча "Татарстан Республикасы хокукый
мәгълүмат рәсми порталы”нда урнаштыру юлы һәм Интернет мәгълүматтелекоммуникация челтәрендә Ютазы муниципаль районының рәсми сайтында
www.yutaza.tatar.ru.веб-адресы буенча урнаштыру юлы белән халыкка игълан
итәргә.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз җаваплылыгыма алам.
Урыссу авыл җирлеге
Башлыгы вазифаларын башкаручы

Ф.Г. Әминова

2019 елның 5 июленнән Татарстан
республикасы Ютазы муниципаль районы
Урыссу авыл җирлеге
Башкарма комитетының 27 санлы Карары
белән расланды

2017-2027 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮТАЗЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ УРЫССУ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОЦИАЛЬ
ИНФРАСТРУКТУРАСЫН КОМПЛЕКСЛЫ ҮСТЕРҮ ПРОГРАММАСЫ
ПРОГРАММАНЫҢ ПАСПОРТЫ
Программаның исеме 2017-2027 елларга Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы
Урыссу авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы
үстерү программасы
Программаны эшләү
өчен нигез

2015

елның

1

октябрендәге

Россия

Федерациясе

Хөкүмәтенең

“Җирлекләрнең, шәһәр округларының социаль инфраструктурасын
комплекслы үстерү программаларына таләпләрне раслау турында” 1050
номерлы карары»; -Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексы;Ютазы районы Советының 26.10.2018 ел, №36/2 карары белән расланган
ТР Ютазы муниципаль районы Урыссу авыл җирлеге генераль планы ; Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 1999 елның 19 октябрендәге «Социаль
инфраструктура объектларында Россия Федерациясе субъектларының
норматив

ихтыяҗларын

билгеләү

методикасы"

1683-р

номерлы

күрсәтмәсе»; - «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен
планлаштыру һәм төзү» СП 42.13330.2011
Программаның
муниципаль
заказчысы

Татарстан Республикасы Ютазы районы,Иске Урыссу авылы, Совет
урамы, 16в адресы буенча урнашкан Татарстан Республикасы Ютазы
муниципаль районы Урыссу авыл җирлеге Башкарма комитеты

Программаны төп
эшләүчеләр
Татарстан Республикасы Ютазы районы, Иске Урыссу авылы, Совет
урамы, 16в адресы буенча урнашкан Татарстан Республикасы Ютазы
муниципаль районы Урыссу авыл җирлеге Башкарма комитеты
Программаның
максаты

Социаль-көнкүреш ихтыяҗлары нигезендә инфраструктура һәм
объектларның социаль системаларын үстерүне тәэмин итү, халык
тормышының уңай шартларын арттыру һәм әлеге инфраструктураны
үстерүнең төгәл балансланган перспективаларын билгеләү. Татарстан
Республикасы Ютазы муниципаль районы Урыссу авыл җирлегенең
социаль-икътисадый үсешен яхшырту

Программаның
бурычлары

-Урыссу авыл җирлеге халкының социаль инфраструктура объектлары
белән тәэмин ителеше дәрәҗәсен күтәрү;
-

халыкның

Урыссу

авыл

җирлегенең

социаль

инфраструктура

объектларын файдалануда иминлеге, сыйфаты һәм нәтиҗәлелеге;
-Урыссу авыл җирлегенең социаль инфраструктурасы объектларында
билгеләнгән ихтыяҗларга туры китереп, Урыссу авыл җирлеге социаль
инфраструктурасының баланслы, перспектив үсеше; Урыссу авыл
җирлегенең шәһәр төзелешен проектлау нормативлары нигезендә, җирлек
халкына мәгариф, сәламәтлек саклау, физик культура һәм массакүләм
спорт һәм мәдәният өлкәләрендә хезмәт күрсәтү исәп-хисап тәэмин
ителеш дәрәҗәсенә ирешү; - гамәлдәге социаль инфраструктура
эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге.
Программаны гамәлгә Программаны гамәлгә ашыру сроклары - 2017-2027 еллар. Этапы
ашыруның сроклары осуществления Программаны гамәлгә ашыру этаплары: беренче этап һәм этаплары
2017 елдан 2020 елга кадәр, икенче этап - 2021 елдан 2027 елга кадәр.
Программаны
финанслауның күләме
һәм чыганаклары
2017 – 2027 елларда Программаны финанслауның гомуми күләме – җирле
бюджет чаралары хисабына - 80 мең сум .
2017-2027 еллардагы план чорында каралган бюджет ассигнованиеләре
җирле бюджет проектын формалаштырганда төгәлләштерелергә мөмкин.
Финанслау күләме һәм чыганаклары ел саен тиешле елга муниципаль
берәмлек бюджетын формалаштырганда аныклана. Барлык сумма тиешле
чор бәяләрендә күрсәтелгән.
Программаны гамәлгә
ашыруның көтелгән
нәтиҗәләре

Урыссу авыл җирлеген перспектив халык саны исәбенә ярашлы социаль
инфраструктура объектлары белән тәэмин итү. Социаль инфраструктура
хезмәтләренә ихтыяҗны канәгатьләндерү.

I. Урыссу авыл җирлеге социаль инфраструктурасының хәзерге
торышына характеристика
Җирлек мәйданы 7123,02 га тәшкил итә. Төзелешле территорияләр 450,88 га (6,3%),
урман белән капланган мәйдан 270,3 га, авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр мәйданы –
6385 га (89,6%) тәшкил итә. Урыссу авыл җирлегендәге кешеләрнең гомуми саны – 1322,
шуларның эшкә сәләтлеләре – 732 кеше, икътисади актив – 715 кеше, 3 яшькә кадәргеләр – 60
бала, 3-7 яшьлекләр – 62 бала, 7-17 яшьлекләр – 131 үсмер, 55 яшькә кадәрге хатын-кызлар –
370, 60 яшькә кадәрге ирләр – 471.
Халык нигездә шәхси торак йортларда яши. Урыссу авыл җирлегенең иҗтимагый
биналарында мәктәпкәчә һәм гомуми белем бирү, сәламәтлек саклау, мәдәният
учреждениеләре, җирле үзидарә органы, сәүдә объектлары урнашкан.
Урыссу авыл җирлеге 5 торак пункттан тора, аларның территориаль урнашуы 1 рәсемдә
күрсәтелгән.

1 рәсем. Урыссу авыл җирлегенең һәм аның торак пунктларының территориаль урнашкан урыны

Юлларның гомуми озынлыгы – 42,57 км тәшкил итә, шулардан: региональ
әһәмияттәгеләр 12,6 км, җирле әһәмияттәгеләр – 29,97 км. Якындагы өлкә үзәкләренә кадәр
ара: Самара – 282 км, Оренбург – 389 км, Уфа – 199 км, Ижау – 354 км.
Җирлек икътисадының төп тармагы булып авыл хуҗалыгы тора.
Авыл хуҗалыгы түбәндәге авыл хуҗалыгы формированиеләре белән тәкъдим ителгән:
- “Таң” ҖЧҖ
- “Игенче” ҖЧҖ
- Галиев КФХ

- Рәхмәтуллин. КФХ
- Рәфыйков КФХ
- Кильдиров КФХ
- Насыйбуллин КФХ
Алар 2300 гектардан артык авыл хуҗалыгы җирләре били һәм 840 баш мөгезле эре
терлек асрый. ЮМРның УАҖда гамәлдә булмаган куәтләр, шул исәптән җир юк
Авыл хуҗалыгы терлекчелек тармагына – ит-сөт терлекчелегенә юнәлтелгән, сабан
бодае, уҗым арышы, арпа, солы игелә.
Урыссу авыл җирлегендә сәүдә тотрыклы һәм динамикалы үсеш ала, күләме арта,
сатылган продукциянең ассортименты киңәя һәм тирәнәя. Җирлектә 3 стационар сәүдә кибете
бар. Җәмәгать туклануы челтәре юк. Кешеләр саны аз булган торак пунктларны тауарлар
белән тәэмин итү буенча функцияне район кулланучылар берләшмәсе үти.
Җирлекнең стационар сәүдә объектлары булмаган торак пунктларында күчмә сатып
йөрү чарасы (автолавка) эшли.
Җирлек территориясендә 475 шәхси ярдәмче хуҗалык бар, аларда 323 баш мөгезле эре
терлек, шул исәптән 105 баш савым сыеры асрала.
Урыссу авыл җирлегендә 1 урта гомуми белем бирү мәктәбе бар, анда 75 бала белем
ала. Укучылар 1 нче сыйныфтан 11 нче сыйныфка кадәр бер сменада укый. Мәктәп база
мәктәбе булып тора. Мәктәпкә өч торак пункттан укучылар мәктәп автобусында йөртелә. Бер
мәктәпкәчә балалар белем бирү учреждениесе эшли, анда 37 бала исәпләнә. Өстәмә белем
алуга 72 бала җәлеп ителгән.
Җирлек халкына дәвалау-профилактика ярдәме күрсәтүне ике фельдшер-акушерлык
пункты гамәлгә ашыра, алар Иске Урыссу һәм Какылы Күл авылларында урнашкан.
Фельдшер-акушерлык пунктларында өч белгеч эшли.
Җирлек территориясендә 2 авыл мәдәният йорты һәм бер авыл клубы бар, аларда 4
белгеч эшли. Мәдәният йорты базасында 6 үзешчән иҗат коллективы эшли. Ел саен
җирлекнең клуб учреждениеләрендә 300дән артык мәдәни-массакүләм чара үткәрелә.
Җирлектә ике китапханә бар. Китапханәләргә хезмәт күрсәтү зонасына 5 торак пункт керә.
Китапханәләрнең документлар фонды 28965 данә тәшкил итә, шул исәптән:
- китаплар - 28951 данә;
- аудиовидеокассеалар - 14 данә;
Урыссу авыл җирлегендә халыкны физик культура һәм спорт белән даими
шөгыльләнүгә җәлеп итү юлы белән сәламәтләндерү игътибарсыз калмый. Җирлектә спорт
залы бар. Аеруча нәтиҗәле һәм планлы рәвештә волейбол, баскетбол, чаңгыда узышу, җиңел
атлетика үсеш ала.
Яшьләр сәясәте, физик культура һәм спорт өлкәсендәге сәясәт авыл җирлеге башлыгы
эшчәнлегендә мөһим юнәлеш булып тора. Физик культура һәм спортны үстерүгә
юнәлдерелгән чаралар ел саен физкультура һәм спорт белән шөгыльләнүче күбрәк халыкны
колачлый.
Социаль инфраструктурага характеристика
№
1
2
3
4
5

Учреждениеләр
Мәгариф учреждениеләре (мәктәпләр)
Мәдәният йортлары һәм авыл клублары
Балалар мәктәпкәчә учреждениеләре
ФАП
Китапханә

Күләме
1
3
1
2
2

Шәһәр төзелеше эшчәнлеге Урыссу авыл җирлегенең расланган программасы һәм
генераль планы нигезендә алып барыла.

Ютазы муниципаль районы Урыссу авыл җирлеге генераль планы һәм территориаль
планлаштыру схемалары Казан шәһәренең «Татинвестгражданпроект» ДУПта эшләнгән.
2. Программаның максаты һәм бурычлары
Программаның төп максаты булып Урыссу авыл җирлегендә халыкның тормыш
сыйфатын күтәрү өчен социаль инфраструктураны үстерүнең матди базасын булдыру тора.
Куелган максатка ирешү өчен түбәндәге бурычларны үтәргә кирәк:
- Урыссу авыл җирлегенең социаль инфраструктура объектларының иминлеген,
сыйфатын һәм халык тарафыннан нәтиҗәле файдалануны тәэмин итү;
- гамәлдәге социаль инфраструктураның нәтиҗәле эшләвен тәэмин итү;
- җирлек халкы өчен социаль инфраструктура объектларының үтемлелеген тәэмин итү;
- җирлек халкының социаль инфраструктурасы объектларында ихтыяҗларга туры
китереп, җирлекнең социаль инфраструктурасы баланслы перспективалы үсеше;
- җирлек халкының социаль инфраструктура объектлары хезмәтләре белән тәэмин
ителеше буенча исәп дәрәҗәсенә ирешүе.
3. Булган социаль инфраструктура объектларының техник-икътисадый
параметрлары
Мәгариф
Таблица 1. 2017 елның 1 гыйнварына Урыссу авыл җирлегендә балалар белем бирү
учреждениеләре исемлеге
№
т/б

1.

Мәктәпкәчә
белем бирү
учреждениесе

Урнашкан
урыны

«Карлыгач»
Иске Урыссу
балалар бакчасы
МБМББУ

Сыйдырыш Фактик
Тәрбиячеләр
нормативы сыйдырышлылыгы саны

Иске Урыссу
ав., Совет ур.,
45 Б

35

37

3

Таблица 2. 2017 елның 1 гыйнварына Урыссу авыл җирлегендә мәктәп белем бирү
учреждениеләре исемлеге

№

Мәктәп белем
бирү
учреждениесе

Урнашкан
урыны

“Иске Урыссу
Иске
урта гомуми
Урыссу ав.,
1.
белем бирү
Совет ур., 45
мәктәбе” МБББУ Б

Сыйдырышлык Фактик
Укытучылар
нормативы
сыйдырышлылыгы саны

210

75

17

"Шәһәр Төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм төзү» 2.07.01-89
СНиПга ярашлы, авыл җирлекләрендә мәктәпкәчә яшьтәге балаларның (1-6 яшьлекләр)
мәктәпкәчә учреждениеләр белән тәэмин ителеш дәрәҗәсе 70-85% тәшкил итәргә тиеш.
Хәзерге вакытта мәктәпкәчә балалар учреждениеләренә йөрүче балалар саны 37 кеше тәшкил

итә, шул ук вакытта сыйдырышлык нормативы - 35 урын. Шулай итеп, Урыссу авыл
җирлегендә мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре белән тәэмин ителеш җитәрлек түгел,
эшләп килүче мәктәпкәчә белем бирү учреждениесен киңәйтүне күздә тоту мөһим.
1-4 сыйныф укучыларының колачлау дәрәҗәсе 100% тәшкил итәргә тиеш. Хәзерге
вакытта Иске Урыссу урта гомуми белем бирү мәктәбендә 75 укучы белем ала, гомуми белем
бирү мәктәбенең норматив сыйдырышлылыгы – 210 кеше, шул рәвешле, җирлек
территориясендә белем бирү учреждениеләре җитәрлек.
Сәламәтлек саклау
Таблица 4. Урыссу авыл җирлеге халкына медицина хезмәте күрсәтү объектлары
Койкалар
№ Оешма, аның
Кайсы министрлык саны/
Урнашкан урыны
т/б саны һәм төре
карамагында
сменага
килүләр
ТР, Ютазы р-ны,
Сменага
Иске Урыссу
ТР Сәламәтлек
1
.Иске Урыссу ав., Мәктәп
11 кеше
ав.ФАП
саклау министрлыгы
ур., 1А
килә
ТР, Ютазы р-ны,
Какылы Күл ав.
ТР Сәламәтлек
Сменага 5
2
Какылы Күл ав., Елга ур.,
ФАП
саклау министрлыгы кеше килә
18Б

Бинаның
тузу
дәрәҗәсе,
%
70 %

0%

Шәһәр төзелешен проектлау нормалары нигезендә, сәламәтлек саклау учреждениеләре
белән фактта тәэмин ителеш амбулатор-поликлиника челтәрендә сменага 1000 кешегә 2,2 дән
ким булырга тиеш түгел. Җирлектә халыкның сменага 16 кеше килүе тәэмин ителә.
Мәдәният
Таблица 6. Урыссу авыл җирлегендә клуб учреждениеләре исемлеге
№
т/б

1
2
3

Учреждение

Урыннар
саны

Урнашкан урыны

ТР, Ютазы р-ны,
Иске Урыссу авыл
Иске Урыссу ав., Совет ур.,
мәдәният йорты
45А
Байлар
авылы ТР, Ютазы р-ны,
мәдәният йорты Байлар ав., Тукай ур., 41
ТР, Ютазы р-ны,
Какылы
Күл
Какылы Күл ав. , Елга ур., 18
авылы клубы
А йорт

Урыннар белән
фактик тәэмин
ителгәнлек 1000
кешегә урын

150

1000 кешегә 150
урын

150

1000 кешегә/150
урын

50

50урын/1000 кеше

Таблица 7. Урыссу авыл җирлегендә китапханәләр саны
N
т/б
1

Учреждение
Иске Урыссу авылы китапханәсе

Урнашкан урыны
ТР, Ютазы р-ны,
Иске Урыссу ав., Совет ур.,45А

Байлар авылы китапханәсе

2

ТР, Ютазы р-ны,
Байлар ав., Тукай ур., 41

Мәдәният өлкәсе учреждениеләре урнашкан:
Иске Урыссу һәм Байлар торак пунктлары китапханәләре авыл мәдәният йорты
биналарына урнашкан. Әлеге мәдәният учреждениеләрендә сак сигнализациясе системасын
урнаштыруның кискен зарурлыгы бар. РФ Хөкүмәтенең «РФ Хөкүмәтенең 03.07.1996 елдагы
1063-р номерлы күрсәтмәсе белән расланган “Социаль нормативларны һәм нормаларны
үзгәртү турында " 2007 елның 13 июлендәге 923-р номерлы карары нигезендә, авыл
җирлекләре өчен, халык санына бәйсез рәвештә, мәдәният учреждениеләре белән тәкъдим
ителгән тәэмин ителеш 1дән дә ким булмаска тиеш. Бу таләп үтәлә.
Таблица 8. Урыссу авыл җитрлегендә төзү/реконструкцияләү күздә тотылган мәдәният
объектлары исемлеге
№
Чара
т/б
1

Урнашкан
урыны

Иске Урыссу ав.,
Сак сигнализациясе
Совет ур., 45А
урнаштыру

сумма Эшне
башлау
датасы
40,0 01.01.2019

Эшне
Җаваплы
тәмамлау башкаручы
датасы
31.12.2019 АҖ Башлыгы

01.01.2019 31.12.2019
2

Сак сигнализациясе Байлар ав., Тукай
урнаштыру
ур., 41

АҖ Башлыгы

40,0

Физик культура һәм спорт
СНиП 2.07.01-89 шәһәр төзелешен проектлаштыру нормаларына ярашлы, җирлектә
физик культура-сәламәтләндерү мәйданчыклары комплексын булдыру каралырга тиеш.
Гомуми файдаланудагы физкультура-спорт корылмалары челтәрен белем бирү мәктәпләренең,
ял һәм мәдәният учреждениеләренең спорт объектлары белән берләштерү зарур. Иске Урыссу
төп гомуми белем бирү мәктәбендә 128 кв.м. спорт залы бар.
Халык санының даими кимүе шартларында, перспективада социаль
инфраструктураның гамәлдәге объектларын реконструкцияләү һәм эшкә яраклы хәлдә тоту
актуаль булып тора.
4. Социаль инфраструктура объектларын проектлау, төзү һәм
реконструкцияләү буенча чаралар (инвестицион проектлар) исемлеге
№ т/б Объектның исеме
мәдәният
1

Иске Урыссу ав.
мәдәният йорты

2

Байлар ав. мәдәният
йорты

Адрес

Чара

Сак
сигнализациясе
урнаштыру
Байлар ав., Тукай ур.. Сак
41
сигнализациясе
урнаштыру
Иске Урыссу ав.,
Совет ур., 45 А

Башкару срогы

2019

2019

5. Социаль инфраструктура объектларын проектлау, төзү һәм реконструкцияләү
буенча чараларны (инвестицион проектларны) финанслау күләмнәрен һәм
чыганакларын бәяләү
Финанс чыгымнары, мең сум
№ т/б Чара исеме

Бюджет төре

2018

2019

2020

2021

20222027

0

0

80,0

0

0

0

0

0

80,0

0

0

0

2017
Мәдәният

1

Сак
сигнализациясен
Җирле
урнаштыру
Барлыгы

6. Программаның максатчан индикаторлары (социаль инфраструктураны
үстерүнең техник-икътисадый, финанс һәм социаль – икътисадый күрсәткечләре һәр
чара буенча һәм социаль инфраструктура объектларының һәр төре буенча билгеләнә)
Социаль инфраструктура
объектларын проектлаштыру, төзү
һәм реконструкцияләү буенча
чаралар
Мәдәният
№
т/б

2

Сак сигнализациясен урнаштыру

Программаның максатчан индикаторлары
Җирлек халкының хезмәтләр белән тәэмин
ителгәнлегенең исәп дәрәҗәсенә ирешү
Террорчылыкка каршы өлкәдә закончалыкка
туры килүне тәэмин итәчәк

Җирлекнең социаль инфраструктурасы өлкәсен үстерүнең максатчан күрсәткечләренә
(индикаторларына) ирешүне тәэмин итә торган чаралар булып торалар:
1) социаль өлкә учреждениеләре хезмәткәрләрен стимуллаштыруның хезмәт
күрсәтүнең сыйфатын күтәрүгә юнәлдерелгән заманча хезмәт нормаларын кертүне үз эченә
алган хезмәт хакының югарырак дәрәҗәсен билгеләү, хезмәт күрсәтү сыйфатына таләпләрне
үтәүне тәэмин итү, хезмәт өчен түләүнең ачыклыгын формалаштыру, хезмәтләр күрсәтү
сыйфатын арттыруга юнәлтелгән заманча хезмәт нормаларын кертү ;
2) Россия Федерациясе Президентының 2012 елның 7 маендагы "Дәүләт социаль
сәясәтен гамәлгә ашыру чаралары турында" 597 номерлы Указы нигезендә социаль өлкә
учреждениеләре хезмәткәрләренә хезмәт хакын этаплап арттыру, учреждениеләр
хезмәткәрләренә хезмәт хакы (уртача хезмәт хакы) түләү дәрәҗәсен күтәрү буенча максатчан
күрсәткечләргә ирешү;
3) хезмәткәрләргә квалификация таләпләрен яңарту, яңадан укыту, квалификация
күтәрү, социаль өлкә хезмәткәрләренең кадрлар потенциалын саклап калу һәм үстерү;
4) нәтиҗәсез учреждениеләрне үзгәртеп кору.
7. Урыссу авыл җирлегенең социаль-икътисадый нәтиҗәлелеген һәм шәһәр
төзелешен проектлау нормативларына, Программаның максатларына һәм
бурычларына туры килүен бәяләүне дә кертеп, социаль инфраструктура объектларын
проектлау, төзү, реконструкцияләү буенча чаралар (инвестицион проектлар)
нәтиҗәлелеген бәяләү
№
т/б

Социаль инфраструктура
объектларын проектлаштыру, төзү
һәм реконструкцияләү буенча
чаралар

Социаль өлкә объектларын проектлау, төзү,
реконструкцияләү буенча чараларның
нәтиҗәлелеген бәяләү

Мәдәният өлкәсе
Иске Урыссу авылы мәдәният Хезмәтләр күрсәтү сыйфатын яхшыртачак
йортында һәм Байлар авылы
1
мәдәният
йортына
сак
сигнализациясен урнаштыру
Программаны тормышка ашыру Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының
гамәлдәге законнары нигезләмәләре, Ютазы муниципаль районының, Урыссу авыл
җирлегенең норматив-хокукый актлары нигезендә тормышка ашырыла.
Программаны тормышка ашыруның төп шарты булып җирлек икътисадына һәм
социаль өлкәгә җитәрлек күләмдә финанс ресурсларын җәлеп итү тора. Программа барлык
дәрәҗәдәге бюджетлар хисабына да чараларны финанслауны күздә тота.
Программа чараларын финанслау җирлек, муниципаль район акчалары хисабына
чираттагы финанс елына һәм план чорына бюджетларның реаль мөмкинлекләреннән чыгып
гамәлгә ашырылачак.
8. Җирлекнең социаль инфраструктурасы үсеше һәм эшчәнлеге өчен кирәкле
норматив-хокукый базаны бәяләү
Ютазы районы Урыссу авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы
үстерү программасы түбәндәге хокукый актлар нигезендә һәм аларны исәпкә алып эшләнде:
1. 2004 елның 29 декабрендәге Россия Федерациясенең 190-ФЗ номерлы Шәһәр
төзелеше кодексы.
2. Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елның 1 октябрендәге "Җирлекләрнең,
шәһәр округларының социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү программаларына
таләпләрне раслау турында” 1050 номерлы карары.
3. 2010 елның 1 декабрендәге "Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге
турында" 98 санлы ТР Законы.
4. 2015 елның 16 мартындагы “Татарстан Республикасында стратегик планлаштыру
турында”гы 12 санлы Татарстан Республикасы Законы
5. 2015 елның 17 июнендәге "2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социальикътисадый үстерү стратегиясен раслау турында " 40-ТРЗ санлы номерлы Татарстан
Республикасы законы
6. Ютазы муниципаль районы Советының 2016 елның 16 декабрендәге 33 номерлы
карары белән расланган 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына Татарстан
Республикасы Ютазы муниципаль районының социаль-икътисадый үсеш стратегиясе.
7. Урыссу авыл җирлеге Советының 2012 елның 24 декабрендәге 24 санлы карары
белән расланган Ютазы районы Урыссу авыл җирлеге генераль планы.
Әлеге программа чараларын тормышка ашыру Урыссу авыл җирлегенең социаль
инфраструктурасын үстерергә, халыкның тормыш дәрәҗәсен күтәрергә мөмкинлек бирәчәк.
Программа методы, аерым алганда, 2017-2027 елларга Ютазы районы Урыссу авыл
җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү программасын эшләү, авыл
җирлеге территориясендә урнашкан төзү, реконструкция һәм төзекләндерү таләп ителгән
социаль объектларның исемлеген раслау, шулай ук өстәмә керемнәр хисабына әлеге эшләрне
финанслау күләмен һәм тәртибен билгеләү өчен кирәк.

