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Программаны раслау турында
Социаль инфраструктураны комплекслы ҥстерҥ
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Мурзиха авыл
җирлеге 2019-2028 елларга
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 ноябрендәге 131 – ФЗ номерлы
Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «җирлекләрнең һәм шәһәр
округларының
социаль
инфраструктурасын
комплекслы
үстерү
программаларына таләпләрне раслау турында» 2015 елның 1 октябрендәге
1050 номерлы карары, РФ Шәһәр төзелеше кодексының 28 ст.1 п., 7 ст. 6 п., 5
п. нигезендә.ТР Алабуга муниципаль районы Советының 2016 елның 13
сентябрендәге 90 номерлы «ТР АМРның 2021 елга кадәр һәм киләчәктә 2030
елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясен раслау турында» гы карары;
ТР Алабуга муниципаль районының «Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль
берәмлеге Уставы һәм ТР Алабуга муниципаль районы Мурзиха авыл җирлеге
Советының 2012 елның 7 декабрендәге 63 номерлы карары белән расланган
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Мурзиха авыл җирлеге
Советының 2016 елның 20 октябрендәге 48 номерлы карары, Мурзиха авыл
җирлеге
Карар кабул итте
1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан
Республикасы Алабуга муниципаль районы Мурзиха авыл җирлегенең
2019-2028 елларга социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү
программасын (1 нче кушымта) раслау турында" 2008 ел, 31 декабрь, 916 нчы
карары
2. Әлеге карар рәсми басылып чыгарга тиеш.
2. Әлеге карар рәсми басылып чыгарга тиеш.

Рәис

И. Р. Гаделшин

1 нче кушымта
Татарстан Республикасы Алабуга
муниципаль районы Мурзиха авыл
җирлеге
Советы
карарына
үзгәрешләр кертү турында
№ 167
05.11. 2019 ел

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРАНЫ КОМПЛЕКСЛЫ ҤСТЕРҤ
МУРЗИХА АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ
АЛАБУГА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
2019-2028 елларга
1.ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ
Программаның
исеме
Программа эшләү
өчен нигез

Заказчы һәм
программаны

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль
районы Мурзиха авыл җирлегенең 2019-2028
елларга социаль инфраструктурасын комплекслы
үстерү программасы
"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның
гомуми принциплары турында «2003 елның 6 ноябрендәге
131 – ФЗ номерлы Федераль закон»,
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Җирлекләр һәм шәһәр
округларының социаль инфраструктурасын комплекслы
үстерү программаларына карата таләпләрне раслау
турында " 2015 елның 1 октябрендәге 1050 номерлы
карары»,
РФ Шәһәр төзелеше кодексы, 1 ст.28 п., 7 ст. 6 п., 26 ст.5,
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы
Советының 2016 елның 13 сентябрендәге 90 номерлы
«2021 елга кадәр һәм 2030 елга кадәр перспективага
Татарстан Республикасы АМР социаль-икътисадый үсеше
стратегиясен раслау турында " карары»;
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының
«Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы
(ТР ЕМР Мурзиха авыл җирлеге Советының 07.12.2012 ел,
№ 63 карары).
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы
Мурзиха авыл җирлеге генераль планы (ТР ЕМР Мурзиха
авыл җирлеге Советының 2016 елның 20 октябрендәге 48
номерлы карары)
Мурзиха авыл җирлеге башкарма комитеты, Татарстан
Республикасы,

эшләүче атамасы,
аларның урнашу
урыны
Программаның
максатлары һәм
бурычлары

Максатчан
күрсәткечләр
халыкның социаль
инфраструктура
объектлары белән
тәэмин ителеше
(Индикаторлары)
Социаль
объектларны
проектлау, төзү,
реконструкцияләү
буенча
планлаштырылган
чараларны
(инвестицион
проектларны)
эреләндерелгән
тасвирлау
инфраструктура
Программаны
гамәлгә ашыру
сроклары һәм
этаплары

Алабуга районы,
Иске Мурзиха авылы, Школьная ур., 1индекс 426321
Җирлек халкының тормыш сыйфатын күтәрүне тәэмин
итү өчен социаль инфраструктураны үстерүнең матди
базасын булдыру.
Куелган максатка ирешү өчен түбәндәге бурычларны
үтәргә кирәк:
- авыл җирлегенең социаль инфраструктура
объектларын халыкның иминлеген, сыйфатын һәм
алардан нәтиҗәле файдалануын тәэмин итү;;
- гамәлдәге социаль инфраструктураның нәтиҗәле
эшләвен тәэмин итү;
- җирлек халкы өчен социаль инфраструктура
объектларының һәркем өчен мөмкин булуын тәэмин
итү;;
баланслы перспективалы халыкның социаль
инфраструктура объектлары ихтыяҗларына туры
китереп, җирлекнең социаль инфраструктурасын
үстерү;
- җирлек халкының мәгариф, сәламәтлек саклау, физик
культура һәм массакүләм спорт һәм мәдәният өлкәләрендә
хезмәт белән тәэмин ителешенең исәп-хисап дәрәҗәсенә
ирешү.
-мәктәпкәчә учреждениеләр белән тәэмин итү;
- урта гомуми белем бирү учреждениеләре белән тәэмин
итү;;
- клуб учреждениеләре белән тәэмин ителеш;
-яссы корылмалар белән тәэмин итү;
-амбулатор Поликлиникалар һәм фельдшер-акушерлык
пунктлары белән тәэмин ителеш.
- социаль инфраструктура объектларын төзү өчен
территорияне планлаштыру проектларын эшләү һәм җир
кишәрлекләрен ызанлау;;
социаль өлкә объектларын төзү һәм реконструкцияләү
буенча проект-смета документациясен эшләү ;;
-социаль инфраструктура объектларын төзү һәм
реконструкцияләү;
-социаль торак төзелеше, шәхси торак төзелеше.

2019-2028 еллар.
1 этап – 2019-2023 еллар
2 этап - 2024-2028 еллар

Күләме һәм
финанслау
чыганаклары

Программа бюджет хисабына финанслауны күздә
тота:
Федераль бюджет-5 000 000 сум.
республика бюджеты -0 сум.
җирлек бюджеты-10000 сум.
бюджеттан тыш акчалар-2000 000 сум.
ЕМР бюджеты-250 000 сум.
Программаны
Мурзиха авыл җирлеге халкының тормыш дәрәҗәсен,
тормышка
сыйфатын күтәрү ; ;
ашыруның көтелгән - халык тарафыннан социаль инфраструктура
нәтиҗәләре
объектларын нәтиҗәле файдалану;
- гражданнарны торак белән тәэмин итү;
-авыл җирлегендә яшәүчеләрнең социаль инфраструктура
объектлары белән тәэмин ителеше һәм норматив яктан
тәэмин ителеше.
2.МУРЗИХА АВЫЛЫНДАГЫ СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРА
ТОРЫШЫХАРАКТЕРИСТИКАСЫ
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ
2.1. Җирлекнең социаль-икътисадый торышы, җирлек территориясендҽ
шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында мҽгълҥматлар
- 3 торак пункт (Искеямурзиха, НоваяМурзиха, Токмаш авыллары).
административ үзәге-Иске Мурзиха авылы,
авыл җирлегенең мәйданы-5015,6 га,
- торак биналарның гомуми мәйданы-10,3 мең кв. м.,
- халык саны-450,
укучылар – 8 (башлангыч мәктәп),
мәктәпкәчә учреждениеләрдә тәрбияләнүчеләр – 10.
2.2 җирлекнең, шҽһҽр округының социаль инфраструктура
объектларының техник-икътисадый параметрлары, җирлек халкының,
шҽһҽр округының мҽгариф, сҽламҽтлек саклау, физик культура һҽм
массакҥлҽм спорт һҽм мҽдҽният ҿлкҽлҽрендҽ хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр белҽн
тҽэмин ителеше дҽрҽҗҽсе барлыкка килгҽн

Социаль-мҽдҽни
ҿлкҽ объектының
исеме

%
Социаль-м
тузганлык
ҽдҽни ҿлкҽ
(капиталь
объектын
ремонт
ың адресы
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Искеямурз
иха
авылы,
22
Школьная
ур., 1

1983
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12

12

64,7

Спорт комплекслары, яссылык корылмалары

Спорт залы

245,3

Клублар
Мурзиха авыл
мҽдҽният йорты
Китапханҽ

Китапханҽ

Мәгариф
Җирлекнең мәгариф өлкәсендә социаль инфраструктурасы тәкъдим
ителгән:МБДОУ «Мурзиха балалар бакчасы"»,
Мурзиха башлангыч мәктәбе.
Сәламәтлек
Сәламәтлек саклау өлкәсендә җирлек территориясендә эшли:
Мурзиха ФАПы

Физик культура, массакүләм спорт:
Спорт залы, ДЮСШ эшли.
Мәдәният өлкәсе:
Китапханә,
Мурзиха авыл мәдәният йорты.
2.3. Социаль инфраструктура хезмҽтлҽренҽ фаразланган ихтыяҗ
мҽгариф, сҽламҽтлек саклау, физик культура һҽм массакҥлҽм спорт һҽм
мҽдҽният ҿлкҽлҽрендҽ
Мәгариф, сәламәтлек саклау, физик культура һәм массакүләм спорт һәм
мәдәният өлкәләрендә социаль инфраструктура хезмәтләренә ихтыяҗ
үзгәрмәячәк, чөнки:
1) Мурзиха авыл җирлегендә халык саны һәм яшьләрнең яртысы үзгәрүе
соңгы елларда динамика һәм Генпланның фаразланган мәгълүматлары
нигезендә көтелә.
2) торак
төзелеше
(төзелешкә
планлаштырылмый.
3) социаль инфраструктура
фаразлана.

бирелгән

объектларын

рөхсәтләр

нигезендә)

эксплуатацияләүдән

чыгу

2.4. Җирлекнең социаль инфраструктурасын ҥстерҥ һҽм эшлҽҥ ҿчен
кирҽкле норматив-хокукый базаны бҽялҽҥ.
Алабуга муниципаль районы Мурзиха авыл җирлегенең социаль
инфраструктурасын комплекслы үстерү программасы нигезендә һәм
түбәндәге хокукый актларны исәпкә алып эшләнде:
1. Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексы, 2004 елның 29 декабре
№190-ФЗ.
2. Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «җирлекләрнең, шәһәр округларының
социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү программаларына карата
таләпләрне раслау турында»2015 елның 1 октябрендәге 1050 номерлы карары.
3. «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында»2010
елның 25 декабрендәге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы.
4. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Советының 2016
елның 13 сентябрендәге 90 номерлы «2021 елга кадәр һәм киләчәктә 2029 елга
кадәр Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының
социаль-икътисадый үсеше стратегиясен раслау турында»карары.
5. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Мурзиха авыл
җирлеге Советының 2016 елның 20 октябрендәге 48 номерлы карары белән
расланган Алабуга муниципаль районы Мурзиха авыл җирлеге генераль
планмурзиха авыл җирлеге башлыгы.
2019-2028
елларга
Мурзиха
авыл
җирлегенең
социаль
инфраструктурасын комплекслы үстерү программасын эшләү авыл җирлеге

территориясендә урнашкан социаль объектларны төзүгә һәм ремонтлауга
планлаштырылган, реконструкцияләүгә һәм ремонтлауга, шулай ук әлеге
эшләрне финанслау күләмен һәм тәртибен билгеләү өчен, өстәмә кертемнәр
хисабына таләп ителә.

3.ПРОГРАММАНЫҢ ТҾП ЧАРАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ
№ Объектның исеме
Адрес
Чара
п/п социаль инфраструктура (торак пункт (төзелеш, проектлау,
исеме)
реконструкция,
капиталь
ремонт,
ремонт)

1 Спорт мәйданчыгы

Иске
Мурзиха
авылы

2 Балалар
өчен
мәйданчыгы

уен Иске
Мурзиха
авылы

Сатып
алу
урнаштыру

Тормышка
ашыру
сроклары
(ел)

һәм

Төзелеш

2022

2021

3 КФҮ

Иске
Мурзиха
авылы

Бинаны төзекләндерү

4 Сәүдә предприятиесен
төзү

Иске
Мурзиха
авылы

Төзелеш

5 Зират территориясен
киңәйтү 0,5 га

Токмаш
авылы

Реконструкция

2025-2026

2019

2024-2028

4.ЧАРАЛАРНЫ ФИНАНСЛАУ КҤЛҼМЕ ҺҼМ ЧЫГАНАКЛАРЫ
№

Исем
чара

Инвестиц
иялҽрнең
гомуми
кҥлҽме,
мең сум.

Финанслау
чыганаклар
ы

1

2

3

3

1

Спорт мәйданчыгы
сатып алу һәм
урнаштыру

РФ бюджеты
ТР бюджеты
ЕМР бюджеты
АҖ бюджеты

Балалар уен

РФ бюджеты

Финанслау кҥлҽме еллар буенча, мең сум.
2019
2020
2021
2022
2023
20242028

5

6

7

8
2 000

9

10

2

3

мәйданчыгы
төзелеше

ТР бюджеты
ЕМР бюджеты

250

АҖ бюджеты
РФ бюджеты

КФҮ бинасын
төзекләндерү

3000

ТР бюджеты
ЕМР бюджеты
АҖ бюджеты

4

РФ бюджеты

Искеямурзиха
авылында сәүдә
предприятиесе
төзелеше

Бюджеттан
тыш
ЕМР бюджеты

2000

АҖ бюджеты
5

Токмаш авылы

РФ бюджеты

зираты

ТР бюджеты

территориясен 0,5

ЕМР бюджеты

га киңәйтү

АҖ бюджеты

10

НИБАРЫ

7260

5. ЧАРАЛАРНЫҢ НҼТИҖҼЛЕЛЕГЕН БҼЯЛҼҤ
(җирлекнең социаль-икътисади нәтиҗәлелеге һәм шәһәр төзелешен
проектлаштыру нормативларына туры килү-килмәүне, шул исәптән
җирлекнең социаль инфраструктура объектлары төрләре буенча бүленеш,
максат һәм бурычларга туры килүен бәяләү керә)
№
Программаны
ң максатчан
индикаторлар
ының исеме

1

Инди Но
катор рма
лар тив
ҥлчҽҥ
берҽм
леге

1
14,36
Мҽктҽпкҽчҽ
балага
белем бирҥ
учреждениелҽр кв. м.
е белҽн тҽэмин
ителеш

Норма Фактт Тҽэмин
тив
агы ителеш
ҽһҽмия ҽһҽмия дҽрҽҗҽс Арадаш ҽһҽмияттҽге Индикаторлары
те**
те
е, %

143,6

163,5

(факттагы
нормативхокукый
мөнәсәбәт)

2019 2020 2021

2022

2023

20242028

113,8

113,8 113,8 111,5

111,5

110,2

109,0

2

3

4

5

Урта гомуми
белем
учреждениелҽ
ре белҽн
тҽэмин
ителеш
Клуб
учреждениелҽ
ре белҽн
тҽэмин
ителеш

1
14,83 118,64
укучыг
а кв. м.

436,7

368,0

368,0 350,0 345,0

340,0

335,0

330,0

тамаша 15-20
чылар
*
урыны
на 100
кешегә
исәплә
нгән.
10
мең 19494
Тҽэмин итҥ
плоскостными кешегә
кв.
корылмалары
белҽн тҽэмин
метр
итҥ

20

15,59

77,95

78

76

76

75

75

76

Сырхауханҽне Сменаг 181,5
а 10
ң тҽэмин
мең
ителеше
ми,
кешегә
фельдшер-аку бару
шерлык
пунктларыакушерлык
пунктлары

145,6

134,7

92,5%

135

138

140

143

145

148

* Халык саны 500 кешегҽ кадҽр булган очракта-100 кешегҽ 15 тамашачы урыны;
Халык саны 500 дҽн 1000 гҽ кадҽр булган очракта – 100 кешегҽ 15-20 тамашачы урыны булган;
Халык саны 1000нҽн 2000 кешегҽ кадҽр булган очракта-100 кешегҽ 15 тамашачы урыны.
** Тҽрбиялҽнҥчелҽр/укучылар/халык саны нигезендҽ исҽплҽргҽ кирҽк
***ФАПларның куҽтен кҥрсҽтергҽ (3 нче кушымта нигезендҽ)

6.ПРОГРАММАНЫҢ МАКСАТЧАН КҤРСҼТКЕЧЛҼРЕНҼ ИРЕШҤГҼ
ЮНҼЛДЕРЕЛГҼН СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРА ҤСЕШЕН
НОРМАТИВ-ХОКУКЫЙ ҺҼМ МҼГЪЛҤМАТИ ТҼЭМИН ИТҤНЕ
КАМИЛЛҼШТЕРҤ БУЕНЧА ТҼКЪДИМНҼР
Программа составында тәкъдим ителгән чараларны тормышка ашыру
мөмкинлеген тәэмин итү максатыннан чыгып, җирлекнең социаль
инфраструктура объектларын проектлау, төзү, реконструкцияләү өлкәсендә
эшчәнлекне норматив-хокукый һәм мәгълүмати тәэмин итүне камилләштерү
буенча түбәндәге чаралар планлаштырыла::
- Мурзиха авыл җирлеге уставларын актуаль халәттә тотарга;
- учреждениеләр тарафыннан түләүле һәм түләүсез күрсәтелә торган
хезмәтләр исемлеген актуальләштерергә;

- Мурзиха авыл җирлеге территориясендә үткәрелә торган һәм
планлаштырыла торган чараларның үзара ярашуын, әлеге программа,
Генераль план, Алабуга муниципаль районының үсеш программалары
нигезендә күзәтеп торырга.
Гомумән алганда, хокукый һәм мәгълүмати тәэмин итү социаль үсеш
өлкәсендә федераль һәм төбәк законнарындагы үзгәрешләрне исәпкә алып,
шулай ук Алабуга муниципаль районының Яңа Расланган үсеш программалары
нигезендә үсәчәк.

