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ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРАНЫ КОМПЛЕКСЛЫ ҮСТЕРҮ
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЧАЛМАНАРАТ
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ
2020-2036 елларда.

Программа паспорты
Наименование
программы
Обоснование
разработки
программы

Программа
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры Чалманаратского сельского поселения
Актанышского муниципального района РТ на 2020-2036гг.
для -Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
-Генеральный план Чалманаратского сельского поселения
-Решение
«Об
утверждении
Генерального
плана
Чалманаратского
сельского
поселения
Актанышского
муниципального района РТ»

Наименование
Исполнительный комитет Чалманаратского
сельского
заказчика
поселения Актанышского муниципального района Республики
программы,
его Татарстан
местонахождение
РТ, Актанышский муниципальный район, с.Чалманарат,
ул.Центральная, д.2
Наименование
Исполнительный комитет Чалманаратского
сельского
разработчика
поселения Актанышского муниципального района Республики
программы,
его Татарстан
местонахождение
РТ, Актанышский район, с.Чалманарат, ул.Центральная, д.2
Цель программы

Обеспечение развития социальных систем инфраструктуры и
объектов в соответствии с потребностями социальнобытового назначения, повышение комфортных условий жизни
населения и
определение
четкой
сбалансированной
перспективы развития данной инфраструктуры. Улучшение
социально-экономического
развития
Чалманаратского
сельского поселения Актанышского муниципального района
РТ.

Задачи программы

Повышение
уровня
обеспеченности
населения
Чалманаратского сельского поселения объектами социальной
инфраструктуры;
- безопасность, качество и эффективность использования
населением
объектов
социальной
инфраструктуры
Чалманаратского сельского поселения;
- сбалансированное, перспективное развитие социальной
инфраструктуры Чалманаратского сельского поселения, в
соответствии с установленными потребностями в объектах
социальной инфраструктуры Чалманаратского сельского
поселения;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения
поселения
услугами
в
областях
образования,
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и
культуры, в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования;
эффективность
функционирования
социальной инфраструктуры.
Целевые показатели Рост
объемов
инфраструктуры.
(индикаторы)
обеспеченности
населения объектами
социальной
инфраструктуры
Сроки
и
реализации
программы

строительства

объектов

действующей
социальной

этапы Срок реализации программы – 2020-2036 годы.
I этап – с 2020 по 2026 гг.
II этап – с 2027 по 2036 гг.

Объемы и источники Источники финансирования - Бюджет Республики Татарстан.
финансирования
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
программы.

Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры
население Чалманаратского сельского поселения согласно
расчета перспективной численности. Удовлетворение спроса
населения на услуги социальной инфраструктуры.

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
Чалманаратского сельского по селения Актанышского муниципального района
Республики Татарстан
1.1 Описание социально-экономического состояния поселения.
Чалманаратское сельское поселение Актанышского муниципального района
Республики Татарстан включает : с.Чалманарат, д.Калмашево, д.Шабызово,
д.Нижнее Гареево, д.Верхнее Гареево.
Административный центр – с.Чалманарат.
Ч
и
Расстояние от административного центра Чалманаратского сельского
с
поселения
до районного центра составляет 25 км, до республиканского центра (г.
л
Казань)
– 350 км.
Общая
площадь территории в границах сельского поселения – 4764 га.
е
н
н
о
с
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1.2.Технико-экономические параметры существующих
инфраструктуры.

объектов социальной

1.В сельском поселении находятся следующие учреждения и организации:
Учреждения образования: МБОУ «Чалманаратская СОШ» - 1, численность
обучающихся - 33 человека;
2. ФАП – 3 шт;
3. Учреждения культурно - досугового типа: число библиотек - 2, сельский дом
культуры -1, с.Чалманарат, на 200 посадочных мест; сельский клуб – 1, д.Нижнее
Гареево, на 70 посадочных мест;
4. Спортивных сооружений – 1;
5. Универсальная детская площадка – 0;
6. Отделения почтовой связи -1;
7. Магазин - 3;
8. Детский сад – 1, с.Чалманарат, на 30 мест;
9.Мечеть – 2.
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.
Показатели
Единица
Фактический
Прогнозируем
измерения
ый
Численность детей в возрасте 1-6 человек
33
36
лет
Посещают детский сад
человек
16
20
Количество групп в детском саду
шт
3
3
Численность детей в возрасте 7-17 человек
56
56
лет
0
0
Охват
дополнительным %
образованием детей в возрасте от 5
до 18 лет
Прогнозирование и планирование развития здравоохранения.
Здравоохранение способствует улучшению здоровья населения, росту
продолжительности жизни. Благодаря расширению систем здравоохранения,
использованию современного медицинского оборудования, удается улучшить
качество медицинского обслуживания, добиться уменьшения заболеваемости.
Первоочередными задачами здравоохранения являются:
- гарантированное обеспечение установленного объема медицинской
помощи и профилактическими услугами в учреждениях здравоохранения;

-первоочередная реконструкция действующих учреждений и строительство
новых;
- обеспечение квалифицированными специалистами.
Показатели
Единица измерения
Фактическое

Прогнозируемо
е

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.
Показатели

Единица
измерения

Фактическое

Прогнозируемо
е

Обеспеченность:
общедоступными
библиотеками

учреждений

учреждениями
досугового типа

культурно- учреждений

Количество
социокультурных
мероприятий

посещений посещений

Количество
сооружений

спортивных шт

Доля граждан, систематически %
занимающихся
физической
культурой и спортом

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
Значение
целевого
Базовый
показателя по годам
показател
ь
на
Ед.
Наименование целевых
начало
№
измере
показателей программы
реализац 202 202 202 202 202
ния
ии
0
1
2
3
4
программ
ы

1

Строительство
спортивного
сооружения

1

1

1

2

Строительство
автомобильных
дорог,тротуаров

1

1

1

3

Строительство
водопроводных сетей

1

1

1

Целевое
значение
показател
я
на
момент
окончания
действия
программ
ы

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»

Наимено
вание
меропри
ятия

Источники
финансирования

Финансовые
потребности
на
Стоимост реализацию мероприятий, тыс.руб.
ь
выполнен
202
ия,
тыс.
202 32020 2021
руб.
2
203
6

Консолидированный
Бюджет
Консолидированный
Бюджет
Консолидированный
Бюджет
Консолидированный
Бюджет
Консолидированный
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.
2020-2036 елларга Чалманарат авыл җирлегенең 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.

