Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль
районы Мюд авыл җирлеге Башкарма
комитетының 2019 елның 12 декабрендәге
13 номерлы карарына
1 нче кушымта
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Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Мюд
авыл җирлеге башкарма комитеты

Программаның
Максатлары

Мюд авыл җирлеге коммуналь комплексының төп
фондларын яңадан торгызу һәм техник яктан яңадан
коралландыру максаты белән:
- коммуналь комплекс оешмалары товарларыннан һәм
хезмәтләреннән файдаланучылар өчен үтемлелекне
тәэмин итү;
су
белән
тәэмин
итү
буенча
хезмәтләрнең
ышанычлылыгын һәм сыйфатын арттыру, гамәлдәгеләрен
модернизацияләү буенча чаралар үткәрү, яңа объектлар
төзү;
- төзекләндерү дәрәҗәсен күтәрү һәм экологик хәлне
яхшырту;
- су белән тәэмин итү системаларын эксплуатацияләгәндә
югалтуларны киметү;

халыкның тормыш-көнкүрешен тәэмин итүче
коммуналь
системаларның
ышанычлылыгын
һәм
нәтиҗәлелеген арттыру.
Коммуналь инфраструктура системаларын үстерү һәм
реконструкцияләү, аларны эксплуатацияләүне гамәлдәге
нормативларга туры китереп тәэмин итү, аларны
урнаштыру схемаларын оптимальләштерү һәм проектсмета документларын эшләү буенча чараларны гамәлгә
ашыру, аларны урнаштыру схемаларын оптимальләштерү
Программаны тормышка ашыру вакыты: 2015-2024 еллар

Программа эшләү өчен
нигез

Программаның
Бурычлары

Программаны
тормышка ашыру

вакыты
Күләме һәм
финанслау
чыганаклары
программасын

Программаны
тормышка ашыруның
көтелгән нәтиҗәләре
Программаның
үтәлешен контрольдә
тоту системасы

программаны гамәлгә ашыруга финанслауның гомуми
күләме 4800,0 мең сум тәшкил итә
2015 ел 240,0 мең сум
2016 ел 330,0 мең сум
2017 ел 430,0 мең сум
2018 ел 300,0 мең сум
2019 ел 400,0 мең сум
2020 ел 620,0 мең сум
2021 ел 620,0 мең сум
2022 ел 620,0 мең сум
2023 ел 620,0 мең сум
2024 ел 620,0 мең сум
Искәрмә: программаны финанслау күләме фаразланган
характерга ия һәм тиешле елга тиешле дәрәҗәдәге
бюджетларны формалаштыруны, шулай ук чараларны
финанслашуга республика һәм район бюджетыннан акча
бүлеп бирүне исәпкә алып, ел саен корректировкаланырга
тиеш
Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Мюд
авыл җирлеге халкына күрсәтелә торган коммуналь
инфраструктура системаларының һәм коммуналь
хезмәтләрнең сыйфатын арттыру
Татарстан Республикасы Аксубай районы Мюд авыл
җирлеге башкарма комитеты программаның үтәлешен
контрольдә тота

Программаны эшләүнең актуальлеген нигезләү
Әлеге программаны эшләү «Россия Федерациясендә җирле үзидарә
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ
номерлы Федераль закон нигезләмәләрен халыкка электр-газ һәм су белән тәэмин
итүне оештыру өлешендә, «энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру
турында»2009 елның 23 ноябрендәге 261-ФЗ номерлы Федераль закон
нигезләмәләрен гамәлгә ашыру зарурилыгы белән аңлатылды.
Торак пунктларны эчәргә яраклы су белән тәэмин итү өчен хуҗалык-эчәргә
яраклы суны әзерләгәндә, транспортлаганда һәм саклаганда хлорлы матдәләр белән
реагентларны, коррозиягә каршы эчке капламнарны, шулай ук Кулланучылар
хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча Федераль хезмәт
таләпләренә туры килә торган фильтрлау материалларын хуҗалык-эчәр су белән
тәэмин итү практикасында куллану өчен кулланырга кирәк.
Су белән тәэмин итү системаларын үстерү кысаларында Мюд, Пионер,
Татарское Сунчелеево, Старое Мокшино, Ахматка, Пономаревка авылларында
магистраль суүткәргечләр төзү (яки суүткәргеч челтәрләрен реконструкцияләү) буенча
эшләр башкарылырга тиеш.

1. Озак сроклы программаны тормышка ашыруның максатлары, бурычлары һәм
сроклары
Программаның төп максатлары-коммуналь хезмәтләрнең сыйфатын яхшырту,
коммуналь инфраструктура системаларын үстерү, гамәлдәге норматив таләпләр
нигезендә аларның тотрыклылыгын арттыру, Аксубай муниципаль районының Кәкре
Күл авыл җирлегендә яшәүчеләрнең яшәү шартларын яхшырту.
Программаның төп бурычлары булып проект-смета документларын эшләү һәм
коммуналь инфраструктура системаларын төзү һәм реконструкцияләү, аларны
гамәлдәге нормативларга туры китереп эксплуатацияләүне тәэмин итү, аларны
урнаштыру схемаларын оптимальләштерү чараларын тормышка ашыру тора.
Озак сроклы программаны тормышка ашыру вакыты: 2015-2024 еллар.
2. Программа чаралары системасы
Программаны тормышка ашыру максатыннан тормышка ашыру планлаштырыла:
- кирәкле экспертизалар һәм килештерүләр үткәрү белән проект-смета
документациясен әзерләү ;
- коммуналь инфраструктура системаларын ремонтлау, реконструкцияләү һәм төзү.
3. Программаны ресурслар белән тәэмин итү
Программа чараларын финанслау Аксубай муниципаль районының Мюд авыл
җирлеге акчалары хисабына, федераль һәм республика бюджеты акчалары хисабына
башкарыла.
Программаны финанслау федераль, республика бюджетыннан финанслау
шартларында җирле бюджетка субсидияләр рәвешендә финанслауны күздә тота.
2015-2024 елларга Программаны финанслау күләме фаразланган характерга ия һәм
киләсе финанс елына бюджетлар кабул ителгәннән соң билгеләнгән тәртиптә ел саен
төгәлләштерелергә тиеш.
4. Программаны тормышка ашыруның нәтиҗәлелеген бәяләү
Программаны тормышка ашыру нәтиҗәләре планлаштырылган техник һәм финансикътисадый максатчан күрсәткечләр дәрәҗәсенә ирешү белән билгеләнә.
Коммуналь инфраструктура системалары буенча детальләштереп максатчан
күрсәткечләр исемлеге муниципаль берәмлекләрнең коммуналь инфраструктурасы
системаларын комплекслы үстерү программаларын эшләү буенча методик
рекомендацияләр нигезендә кабул ителде. Россия Федерациясе региональ үсеш
министрлыгының 06.05.2011 ел, № 204 боерыгы:
• халык өчен коммуналь хезмәтләрдән файдалану критерийлары;
• коммуналь ресурсларга ихтыяҗ һәм перспектив йөкләнешләр күрсәткечләре;
• яңа йөкләнеш зурлыгы;
• китерелә торган ресурсның сыйфат күрсәткечләре;
• кулланучыларны исәпкә алу приборлары белән тәэмин итү дәрәҗәсе күрсәткечләре;
* ресурслар белән тәэмин итүнең ышанычлылык күрсәткечләре;

* ресурсларны җитештерү һәм транспортлау нәтиҗәлелеге күрсәткечләре;
• коммуналь ресурсларны куллануның нәтиҗәлелеге күрсәткечләре;
• әйләнә-тирә мохиткә йогынты күрсәткечләре.
Мюд авыл җирлеге коммуналь инфраструктурасының ахыргы торышына карата
таләпләрне формалаштырганда коммуналь комплекс оешмаларының җитештерү һәм
инвестиция программаларын үтәү мониторингын үткәрү методикасы нигезендә
күрсәткечләр һәм индикаторлар кулланыла, ул Россия Федерациясе региональ үсеш
министрлыгының 14.04.2008 ел, №48 боерыгы белән расланган. Максатчан
күрсәткечләр коммуналь хезмәтләрнең һәр төре буенча билгеләнә һәм вакыт-вакыт
төзәтмәләр кертелә.
Коммуналь хезмәтләрне куллану буенча чагыштырма чыгымнар халыкның яшәү
эшчәнлегенә ярдәм итү өчен җитәрлек күләмдә коммуналь хезмәтләрне куллану
күләмен чагылдыра.
Хезмәт күрсәтүне кулланучыларны колачлау тормыш белән тәэмин итү
системаларының эш сыйфатын бәяләү өчен кулланыла.
Җитештерү куәтләреннән файдалану дәрәҗәсе, исәпкә алу приборлары белән
тәэмин ителеш системаларның баланслы булуын характерлый.
Коммуналь комплекс оешмалары тарафыннан күрсәтелә торган хезмәтләрнең
сыйфаты күрсәтелә торган хезмәтләрнең билгеләнгән таләпләргә, эпидемиология
нормаларына һәм кагыйдәләренә туры килүен күрсәтә.
Яшәешне тәэмин итү системаларына хезмәт күрсәтүнең ышанычлылыгы
коммуналь объектларның тышкы яктан теләсә нинди йогынты ясаганда, яшәү
тирәлегенең сыйфатын сизелерлек киметмичә, ягъни коммуналь системаларның
аварияләрсез, зыянсыз, эштәге башка тәртип бозуларсыз эшләү мөмкинлеген бәяли.
Коммуналь инфраструктура объектларының ышанычлылыгы кире зурлык белән
характерлана-баш тартулар ешлыгы (объект масштабындагы берәмлеккә, мәсәлән, 1
км инженерлык челтәрләренең аварияләр һәм зыяннар саны); коммуналь
челтәрләрнең тузуы, алыштыруга мохтаҗ челтәрләрнең Озынлыгы; ел саен
алыштырыла торган челтәрләрнең өлешләре; югалтулар һәм исәпкә алынмаган
чыгымнар дәрәҗәсе.
Ресурс нәтиҗәлелеге ресурслардан файдалануның рациональлеген билгели,
түбәндәге күрсәткечләр белән характерлана: электр энергиясенең чагыштырма
чыгымы, ягулыкның чагыштырма чыгымы.
Мюд авыл җирлегенең су белән тәэмин итү системаларын үстерү буенча чараларны
тормышка ашыру нәтиҗәләре булып тора:



•

чыганактан кулланучыга кадәр өзлексез сыйфатлы су бирүне тәэмин итү;
су белән тәэмин итү системасы буенча халыкка коммуналь хезмәт күрсәтү
сыйфатын яхшырту;
энергияне сак тотуны тәэмин итү;
2025 елга су югалтулар һәм исәпкә алынмаган чыгымнар дәрәҗәсен киметү.



төзелә торган объектларны су белән тәэмин итү системасына гарантияләнгән
куәт күләмендә тоташтыру мөмкинлеген тәэмин итү.

Максатчан күрсәткечләрнең микъдар күрсәткечләре программаның барлык
чараларын планлаштырылган срокларда башкаруны исәпкә алып билгеләнгән.
Аларның төпләренә түбәндәгеләр керә:
Су белән тәэмин итү:







Техник структураны оптимальләштерү
Яңа төзелеш үсешен һәм әлеге хезмәтләрнең ышанычлылыгы һәм
нәтиҗәлелеге буенча таләпләрне исәпкә алып, су белән тәэмин итү
технологик чылбырының барлык стадияләрендә дә куәт резервларын
җитәрлек дәрәҗәдә тәэмин итү;
Су белән тәэмин итү системасын үстерү һәм модернизацияләү стратегиясен
формалаштыру, сыйфат стандартлары таләпләреннән чыгып, ышанычлылык
һәм нәтиҗәлелек;
Кулланучыларны исәпкә алу приборлары белән тәэмин итү процессына
ярдәм итү.

Ресурс нәтиҗәлелеге параметрлары
 Су югалтуларны киметүне тәэмин итү;
 Оештырырга даими приборной мониторинг утечек;
 Электр энергиясенә чагыштырма чыгымнарны 2 тапкыр киметергә;
 Теләге булган барлык йорт хуҗалыкларын исәпкә алу приборлары урнаштыру,
аларны тикшерү һәм хезмәт күрсәтүне оештыру мөмкинлеге белән тәэмин итәргә;
Ышанычлылык һәм хезмәт күрсәтү сыйфаты параметрлары

•






Абонентларны су белән тәэмин итү;
Киметергә кабат суүткәргеч;
Яңа абонентларны су белән тәэмин итү системасына 2 атнадан да артмаган
тоташтыру тәэмин итү;
Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү турында алдан хәбәр итү системасын
кертү;
Авария-торгызу эшләренә чыгымнарны киметергә;
Су сыйфаты һәм әйләнә-тирә мохитне саклау параметрлары буенча норматив
таләпләрне катгый үтәргә;
Мониторинг нәтиҗәләре буенча хезмәт күрсәтүләргә түләүгә төзәтмәләр кертү.

Икътисадый нәтиҗәлелек параметрлары
•
Тәэмин итү дәрәҗәсе хезмәткәрләренең квалификациясен тиешле яңа
таләпләргә туры килә торган идарә системасы;

Әлеге программада каралган бурычларны хәл итү өчен җитәрлек күләмдә
озак вакытлы бюджеттан тыш инвестицияләр җәлеп итүне тәэмин итәргә;


Эшчәнлекнең энергетика һәм гомумикътисадый нәтиҗәлелеген арттыру
нәтиҗәсендә чыгымнарны киметү хисабына су белән тәэмин итү системасын
модернизацияләүгә капиталь чыгымнарны шактый күләмдә түләргә;

Су белән тәэмин итү хезмәтләре өчен түләүләрнең җыелуын 95% тан да
ким булмаган дәрәҗәдә тәэмин итәргә.
Каты көнкүреш калдыкларын утильләштерү
Мюд авыл җирлеге территориясенең каты көнкүреш калдыклары белән
пычрануын киметү максатларында махсус җиһазландырылган контейнер
мәйданчыкларында урнашкан контейнерларга каты көнкүреш калдыклары җыю
тәкъдим ителә. Контейнерлар кую урыннары коймалар белән әйләндереп алынган
(койманың биеклеге 1,6 м) һәм яктыртылган булырга тиеш.
Җирлекнең җирле үзидарә Советы махсус автотранспорт хәрәкәте графигын һәм
торак пункт территориясеннән көнкүреш калдыкларын чыгару графигын төзи
һәм раслый.

5. Программа белән идарә итүне оештыру һәм аны тормышка ашыру барышын
контрольдә тоту
Программаның заказчысы булып Мюд авыл җирлеге башкарма комитеты тора
Заказчы башкара:
- әлеге программаны тормышка ашыру барышын, бюджет акчаларын нәтиҗәле
һәм максатчан куллануны контрольдә тоту;;
- җирлекнең социаль-икътисади үсеш приоритетларына ярашлы рәвештә,
программага төзәтмәләр кертү буенча тәкъдимнәр әзерләү.

Кушымта Программага
«2015-2020 елларга Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Мюд авыл җирлегенең коммуналь
инфраструктура системаларын комплекслы үстерү» муниципаль программасының төп чаралары.
№

Чара

п/п
1

Мюд, Татарское
Сунчелеево,
Пионер, Старое
Мокшино,
Ахматка,
Пономаревка
авылларында
су белән
тәэмин итү
системаларын
карап тоту һәм
хезмәт күрсәтү.
Барлыгы мең
сум

Еллар буенча чаралар үтәү
2015г

2016г.

24

330

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г
430

300

400

620

620

Искәрмә

2022г 2023г
620

620

2024г
620

4800

программаны финанслау күләме алдан
фаразланган характерга ия һәм тиешле
дәрәҗәдәге бюджетларны
формалаштыруны, шулай ук чараларны
финанслауга республика һәм район
бюджетыннан акча бүлеп бирүне исәпкә
алып, ел саен корректировкаланырга тиеш

