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«2020-2022 елларга һҽм 2024 елга кадҽрге
перспективага Татарстан Республикасы Ютазы
районы Ютазы авыл җирлегендҽ энергияне
саклау һҽм энергетиканың нҽтиҗҽлелеген
арттыру» муниципаль программасын раслау
турында

1.

2009 елның 23 ноябрендҽге 261-ФЗ санлы «Энергияне саклап тоту һҽм
энергетика нҽтиҗҽлелеген кҥтҽрҥ һҽм Россия Федерациясенең аерым закон
актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында» Федераль закон нигезендҽ, Ютазы авыл
җирлеге Советы КАРАР БИРҼ:
2. «2020-2022 елларга һҽм 2024 елга кадҽрге перспективага Татарстан
Республикасы Ютазы районы Ютазы авыл җирлегендҽ энергияне саклау һҽм
энергетиканың нҽтиҗҽлелеген арттыру» муниципаль программасын расларга (1 нче
кушымта).
3.
Ҽлеге карарны http://jutaza.tatarstan.ru / электрон адресы буенча
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының рҽсми сайтында ,
http://pravo.tatarstan.ru/ электрон адресы буенча Татарстан Республикасы рҽсми
сайтында бастырып чыгарырга.
4.
Ҽлеге карар 2020 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгҽн хокук
мөнҽсҽбҽтлҽренҽ кагыла.
5. Ҽлеге
карарның
ҥтҽлешен
ҥз
контролемдҽ
тотам.
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Ютазы авыл җирлеге башкарма
комитетының 2020 елның
25 сентябрендҽге 31 санлы карарына
1 санлы кушымта

«2020-2022 елларга һҽм 2024 елга кадҽрге перспективага
Татарстан Республикасы Ютазы районы Ютазы авыл
җирлегендҽ энергияне саклау һҽм энергетиканың нҽтиҗҽлелеген
арттыру» муниципаль программасы

Ютазы авылы
2

1. ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ
1. Программаның исеме "2020-2022 елларга һҽм 2024 елга кадҽр перспективага Ютазы
авыл җирлегендҽ энергияне сак тоту һҽм энергетика
нҽтиҗҽлелеген арттыру" муниципаль программасы.
2.
Программаны
эшлҽҥнең
хокукый
2009 елның 23 ноябрендҽге "Энергияне саклап нигезлҽре
тоту һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген арттыру һҽм Россия
Федерациясенең аерым закон актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ
турында"гы 261-ФЗ санлы федераль законның 25 маддәсе.
Эшчәнлекнең җайга салынулы төрләрен хәл итүче оешмалар
һәм дәүләт яисә муниципаль берәмлек катнашында
оешмалар катнашында энергияне саклап тоту һәм
энергетика нәтиҗәлелеген күтәрүне тәэмин итү;
2009 елның 31 декабрендҽге «Энергияне сак тоту
һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген арттыру өлкҽсендҽ төбҽк һҽм
муниципаль программаларга карата талҽплҽр турында» 1225
санлы РФ Хөкҥмҽте карары;
2010 елның 17 февралендҽге «Энергияне саклап
тоту һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген арттыру өлкҽсендҽ
региональ,
муниципаль
программаларны
эшлҽҥ
һҽм
энергетиканың
нҽтиҗҽлелеген
арттыру
өлкҽсендҽге
чараларның якынча исемлеген раслау турында»
Россия
Икътисадый ҥсеш министрлыгының 61 санлы боерыгы;
Россия Минрегионының 2010 елның 7 июнендҽге «Энергияне саклап тоту һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген
арттыру өлкҽсендҽ, шул исҽптҽн чагыштырма шартларда,
максатчан кҥрсҽткечлҽр кҥрсҽткечлҽрен исҽплҽҥ методикасын
раслау турында»гы 273 санлы боерыгы.
3. Программаны раслау 2020 елның 9 гыйнвары
датасы
4.
Программаның
Энергияне саклап тоту һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген
максаты
арттыру чараларын гамҽлгҽ ашыру исҽбенҽ энергетика
ресурсларын рациональ файдалануны тҽэмин итҥ.
5.
Программаның -энергияне саклап тоту белҽн идарҽ итҥ буенча оештыру-бурычлары
хокукый чаралар комплексын ҥткҽрҥ, шул исҽптҽн энергетика
ресурсларын
кулланганда
энергетик
нҽтиҗҽлелекне
характерлый торган кҥрсҽткечлҽр системасын булдыру,
аларның мониторингы, шулай ук мҽгълҥмат җыю һҽм
анализлау;
-ягулык-энергетика ресурсларын экономиялҽҥ;
- кулланыла торган энергетика ресурсларының барлык кҥлҽмен
исҽпкҽ алуны тҽэмин итҥ;
- ягулык-энергетика балансларын алып баруны оештыру;
- энергетика
ресурсларын тҥлҽҥгҽ чыгымнарны киметҥ.
6.
Программаны 2020-2024
еллар.
тормышка
ашыру
вакыты
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7.
Программаның
Хакимияттҽ һҽм урам яктырту системаларында
кҿтелгҽн нҽтиҗҽлҽре
электр энергиясен экономиялҽҥ;
- Энергияне саклап тоту белҽн кызыксынуны арттыру;
Коммуналь ресурслар өчен тҥлҽҥгҽ җирле бюджет
чыгымнарын киметҥ.
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8.
Программаны
Программаны тормышка ашыруны финанс ягыннан
финанслау кҥлҽмнҽре тҽэмин итҥ чыганагы-җирле бюджет.
һҽм чыганаклары, шул
Муниципаль программаны гамҽлгҽ ашыру өчен бюджет исҽптҽн еллар буенча ассигнованиелҽре кҥлҽме 25 мең сум тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн:
2020 елда - 5 мең сум;
2021 елда-5 мең сум;
2022 елда-5 мең сум
2023 елда-5 мең сум;
2024 елда-5 мең сум.
2018-2024 елларда программа чараларын финанслау кҥлҽме һҽм структурасы Ютазы авыл җирлегенең бюджет
проектларын аныклау нигезендҽ социаль-икътисади ҥсеш
фаразларын эшлҽгҽндҽ аныклана.
9.
Программаны
тормышка ашыруны мониторинглауның тҿп 20____ елның “___”________ башкарма комитетның ____
санлы карары белҽн Ютазы авыл җирлегендҽ энергия саклау
механизмнары
өчен җаваплы итеп Ютазы авыл җирлеге башлыгы (алга таба җаваплы зат) билгелҽнде. Ул шулай ук Программаны
тормышка ашыру мониторингы өчен дҽ җаваплы.
Программаны тормышка ашыру мониторингы тҥбҽндҽге
нигезендҽ башкарылачак:
- статистик кҥзҽтҥ формаларыннан мҽгълҥматлар;
- программаны тормышка ашыруны квартал саен
анализлаудан алынган мҽгълҥматлар.
Программаны тормышка ашыру мониторингы энергияне
саклап тоту һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген кҥтҽрҥ өлкҽсендҽ
гомуми һҽм шҽхси максатчан кҥрсҽткечлҽрне анализлау, аларны ҥзгҽртҥ динамикасын һҽм алынган кҥрсҽткечлҽрне
анализлау нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Программаны тормышка ашыруга ҥткҽрелгҽн мониторинг
нигезендҽ,
энергияне
саклап
тоту
һҽм
энергетика
нҽтиҗҽлелеген арттыру өлкҽсендҽ максатчан кҥрсҽткечлҽрнең
планлаштырылган мҽгънҽлҽре ҥзгҽртелҽчҽк.
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2. МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ-СОЦИАЛЬ-ИКЪТИСАДЫЙ
ҾЛКҼНЕҢ ГОМУМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ
Ютазы авыл җирлеге алты торак пунктны ҥз эченҽ ала.
Ютазы муниципаль районының Ютазы авыл җирлеге территориясендҽ җиде
бюджет оешмасы, мҽгариф, мҽдҽният һҽм сҽламҽтлек саклау системаларында
муниципаль буйсынудагы учреждениелҽр (Ютазы урта мҽктҽбе, Ютазы авылы балалар
бакчасы, Ютазы авылы мҽдҽният йорты, Алма-Ата авылы мҽдҽният йорты, Ютазы
авылы китапханҽсе, Алма-Ата авылы ФАП, Ютазы табиблык амбулаториясе) урнашкан.
Бюджет оешмаларын исҽпкҽ алу приборлары белҽн тҽэмин итҥ тҥбҽндҽгечҽ:
электр энергиясе-100%, салкын су - 1000%, газ - 100%.
Кҥп фатирлы торак йортлар (МКД) - 4
Торак фонды 100% ка электр куллануны һҽм газ белҽн тҽэмин итҥне исҽпкҽ алу
приборлары белҽн тҽэмин ителгҽн.
Ютазы авыл җирлегендҽ торак фонд һҽм бюджет өлкҽсе объектларын
индивидуаль җылыту белҽн тҽэмин итҥ.
Ютазы авыл җирлеге бюджет өлкҽсе объектларының җылылык энергиясен эшлҽп
чыгаруын «Теплосервис»МУП башкара.
Ютазы авылын су белҽн тҽэмин итҥ «Урыссу-Водоканал»ҖЧҖ тарафыннан
башкарыла.
Район кулланучыларын электр энергиясе белҽн тҽэмин итҥне «Татэнергосбыт»
ААҖ Бөгелмҽ бҥлекчҽсе башкара.
Газҥткҽргечлҽргҽ хезмҽт кҥрсҽтҥне Ютазы район эксплуатация газ хезмҽте
башкара. Табигый газны төп кулланучылар-торак-коммуналь сектор.
3.
МУНИЦИПАЛЬ
ПРОГРАММАНЫ
ГАМҼЛГҼ
АШЫРУ
ҾЛКҼСЕНДҼ
МУНИЦИПАЛЬ
СҼЯСҼТ
ПРИОРИТЕТЛАРЫ,
МАКСАТЧАН
КҤРСҼТКЕЧЛҼР,
МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАНЫ ГАМҼЛГҼ АШЫРУНЫҢ КҾТЕЛГҼН НҼТИҖҼЛҼРЕН
ҺҼМ ЭТАПЛАРЫН ТАСВИРЛАУ
Программа 2009 елның 23 ноябрендҽге 261-ФЗ санлы «Энергияне саклап тоту һҽм
энергетика нҽтиҗҽлелеген кҥтҽрҥ һҽм Россия Федерациясенең аерым закон актларына
ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында» Федераль закон нигезендҽ эшлҽнелгҽн.
Муниципаль программаның максаты-энергияне сак тоту һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген
арттыру чараларын гамҽлгҽ ашыру хисабына энергетика ресурсларын рациональ
файдалануны тҽэмин итҥ.
Муниципаль программаны тормышка ашыруның максатчан кҥрсҽткечлҽре:
1. Энергияне саклау һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген арттыру буенча оештыру
чараларын гамҽлгҽ ашыру;
2. Кулланыла торган энергетика ресурсларын исҽпкҽ алу җайланмалары белҽн тҽэмин
итҥ;
3. Электр белҽн тҽэмин итҥ һҽм су белҽн тҽэмин итҥ системасының нҽтиҗҽлелеген
арттыру.
Программаны тормышка ашыру тҥбҽндҽге мөмкинлеклҽр бирҽчҽк:
- энергоэффектив ҥсеш юлына кҥчҥне тормышка ашыру;
- ягулык-энергетика балансын оптимальлҽштерергҽ;
- ТЭР сатып алуга бюджет чыгымнарын киметергҽ.
Муниципаль программа 2020-2022 елга һҽм 2024 елга кадҽр перспективага
исҽплҽнгҽн.
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Программаны гамҽлгҽ ашыру 2 этапта каралган: беренче этап-2020-2022 еллар,
икенче этап-2023-2024 еллар.
2022 ел ахырына кадҽр программаны икенче этап өчен тормышка ашыру
параметрлары төгҽллҽштерелергҽ тиеш.
Муниципаль программаны гамҽлгҽ ашыруның максатчан кҥрсҽткечлҽре турында
белешмҽлҽр муниципаль программага карата 1 нче кушымтада бирелгҽн.

4. Муниципаль программаның тҿп чараларының гомумилҽштерелгҽн

характеристикасы
Муниципаль программаның төп чаралар комплексы-билгелҽнгҽн нҽтиҗҽлҽргҽ
ирешҥне тҽэмин итҽ торган чараларны финанслау вакыты һҽм кҥлҽме буенча
координациялҽнгҽн система.
Муниципаль программа тҥбҽндҽге функциялҽрне гамҽлгҽ ашыруга юнҽлдерелгҽн:
- тиешле өлкҽлҽрдҽ хокук билгели һҽм норматив хокукый җайга салу;
-хокук куллану - турыдан-туры идарҽ итҥ һҽм җитҽкчелек итҥ, шул исҽптҽн җирле
бюджет проектларын эшлҽҥ.
Программаның тҿп чаралары исемлеге:
№п/п Чараның исеме
Чара буенча чыгымнар исеме
Ютазы авыл җирлеге бюджеты

1
Урамнарны яктырту яктырткычларын
энергия саклаучы лампаларга
алыштыру, бюджет оешмаларында
энергия саклаучы лампаларны
алыштыру
2

Чыгымнар талҽп итми
Кулланыла торган энергетика ресурсларын куллану лимитларын билгелҽҥ

3

Чыгымнар талҽп итми
Бюджет оешмаларында тҽрҽзҽ
проемаларын, тишек-тошыкларны
җылыту

Муниципаль программаны гамҽлгҽ ашыру планы муниципаль программага 2 нче
кушымтада тҽкъдим ителгҽн.

5. Муниципаль Программаны ресурслар белҽн тҽэмин итҥне нигезлҽҥ
Муниципаль программа чараларын гамҽлгҽ ашыру җирле бюджет акчалары
хисабына башкарылачак.
Муниципаль программаны гамҽлгҽ ашыру өчен планлаштырылган ресурсларның
нигезе муниципаль финанслар белҽн нҽтиҗҽле һҽм җаваплы идарҽ итҥ өчен шартлар тудырудан гыйбарҽт һҽм чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирле бюджет
турындагы карар нигезендҽ расланган Бюджет язмасы нигезендҽ муниципаль
программаны гамҽлгҽ ашыру чорында җирле бюджет ассигнованиелҽренең гомуми
кҥлҽмен ҥз эченҽ ала.
Муниципаль программаны финанслауның гомуми кҥлҽме җирле бюджет
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акчалары исҽбеннҽн аны гамҽлгҽ ашыру чорында 15 мең сум тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн:
2020 елда - 5 мең сум;
2021 елда-5 мең сум;
2022 елда-5 мең сум

Финанслау кҥлҽме фаразланган характерда һҽм чираттагы елга һҽм план чорына
Ютазы районы Ютазы авыл җирлеге бюджеты турындагы карар проектын ҽзерлҽҥ
кысаларында
ел
саен
төгҽллҽштерелергҽ
тиеш.
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Муниципаль программага
1 санлы кушымта

9

Программаны тормышка ашыру барышын бҽялҽргҽ
мҿмкинлек бирҥче гомуми максатчан кҥрсҽткечлҽр һҽм индикаторлар
№
Программа кҥрсҽткечлҽре

Башлангыч
ҽһҽмияте.-

Кҥрсҽткеч(еллар буенча)

№п/п
җҽзачы
1

100%

2020
100%

2021 2022
100% 100%

Мең сум

0

0

0

0,1
0,3

0,1
0,5

Ютазы
авыл
җирлеге
территориясендҽ
исҽп-хисап
приборларын кулланып башкарыла
торган электр энергиясенең гомуми
кҥлҽме (кулланыла торган);
3
энергияне
саклап
тоту
һҽм
энергетика нҽтиҗҽлелеген арттыру
чараларын
финанслау
өчен
кулланыла торган бюджеттан тыш
акчалар
кҥлҽме,
программаны
финанслауның гомуми кҥлҽме.
4

электр энергиясе экономиясе

Мең кВт-сҽг 0,1
Мең сум
0,2
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Муниципаль программага 2 санлы кушымта
«Ютазы авыл җирлегендә
2020-2022 елларга энергияне саклап тоту һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген арттыру»
муниципаль программасы чарасын тормышка ашыру планы
№п/п Чараның исеме
Финанслау кҥлҽме - мең сум.
барлыгы шул исҽптҽн еллар буенча
2020
2021
2022
3
4
5
6

Финанслау
чыганагы

Ҥтҽҥ
вакыты

Башкаручы

10

11

12

Җирле
бюджет

20202022
еллар

Ютазы
авыл
җирлеге
БК

1

2

1

Урамнарны
яктырту
яктырткычларын 15,0
энергия саклаучы лампаларга алыштыру,
бюджет оешмаларында энергия саклаучы
лампаларны алыштыру

2

Энергия
ресурсларын
лимитларын билгелҽҥ

куллану

20202022
еллар

3

Хакимият бинасында тҽрҽзҽ проемаларын
һҽм тишек-тошыкларын җылыту

20202022
еллар

БАРЛЫГЫ

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Ютазы
авыл
җирлеге
БК
Ютазы авылы
җирлеге
БК

5,0
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11
Муниципаль программага
3 санлы кушымта
20____елның 1 гыйнварына ЭНЕРГИЯНЕ
САКЛАП ТОТУ ҺҼМ ЭНЕРГЕТИКА НҼТИҖҼЛЕЛЕГЕН АРТТЫРУ ПРОГРАММАСЫНЫҢ
МАКСАТЧАН КҤРСҼТКЕЧЛҼРЕНҼ ИРЕШҤ ТУРЫНДА
ХИСАП
п. п.

Программа
кҥрсҽткечлҽре
исеме

Ҥлчҽҥ
берҽмлеге

Программаның максатчан кҥрсҽткечлҽре
план

факт

тайпылыш

Ютазы авыл җирлеге
башлыгы
(имза)
Баш хисапчы

______________
(имза)

(имзаны шҽрехлҽҥ)
_______________
(имзаны шҽрехлҽҥ)
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Муниципаль
программага
4 санлы кушымта

10

20____елның 1 гыйнварына ЭНЕРГИЯНЕ
САКЛАП ТОТУ ҺҼМ ЭНЕРГЕТИКА НҼТИҖҼЛЕЛЕГЕН АРТТЫРУ ПРОГРАММАСЫ ЧАРАЛАРЫН ГАМҼЛГҼ АШЫРУ ТУРЫНДА
_________________ХИСАП
№п/п Чара
Чараларны тормышка ашыруны финанс
программас
белҽн тҽэмин итҥ
ы
чыганак
Кҥлҽм - мең сум.
исеме
план
факт тайпылыш
1

2

3

4

5

6

Ягулык-энергетика ресурсларын экономиялҽҥ
Табигый чагылышта
план
7

сан
факт тайпылыш
8
9

Бҽя чагылышында
Ҥлчҽҥ
берҽмл
еге10

план
11

факт тайпылыш
12

13

Чара буенча
барлыгы
Чара буенча
барлыгы
Чара буенча барысы
БЕЛЕШМҼ: программаны
гамҽлгҽ ашыру елы башыннан
бирле барлыгы
Ютазы авыл җирлеге башлыгы
Баш хисапчы

________________
(имза)

_____________________
(имзаны киңҽйтҥ)

________________
(имза)

_____________________
(имзаны киңҽйтҥ)
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