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КАРАР
2020 елның 28 сентябре

«2020-2022 елларга һәм 2024 елга кадәрге
перспективага Татарстан Республикасы Ютазы
районы Бәйрәкәтамак авыл җирлегендә энергияне
саклау һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген арттыру»
муниципаль программасын раслау турында

2009 елның 23 ноябрендәге 261-ФЗ санлы «Энергияне саклап тоту һәм
энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына
үзгәрешләр кертү турында» Федераль закон нигезендә, Бәйрәкәтамак авыл җирлеге
башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:
1. «2020-2022 елларга һәм 2024 елга кадәрге перспективага Татарстан
Республикасы Ютазы районы Бәйрәкәтамак авыл җирлегендә энергияне саклау һәм
энергетиканың нәтиҗәлелеген арттыру» муниципаль программасын расларга (1 нче
кушымта).
2.
Әлеге карарны http://jutaza.tatarstan.ru / электрон адресы буенча
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының рәсми сайтында ,
http://pravo.tatarstan.ru/ электрон адресы буенча Татарстан Республикасы рәсми
сайтында бастырып чыгарырга.
3.
Әлеге карар 2020 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук
мөнәсәбәтләренә кагыла.
4. Әлеге карарның үтәлешен үз контролемдә тотам.

Бәйрәкәтамак авыл җирлеге башлыгы

Ф.В.Әхмәтов

2020 елның 28 сентябрендәге 19 санлы
Бәйрәкәтамак авыл җирлеге башкарма
комитеты карарына кушымта

«2020-2022 елларга һәм 2024 елга кадәрге перспективага
Татарстан Республикасы Ютазы районы Бәйрәкәтамак авыл
җирлегендә энергияне саклау һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген
арттыру» муниципаль программасы

Бәйрәкәтамак авылы

1. Программаның исеме "2020-2022 елларга һәм 2024 елга кадәр перспективага
Бәйрәкәтамак
авыл җирлегендә
энергияне сак тоту һәм
1. ПРОГРАММА
ПАСПОРТЫ
энергетика нәтиҗәлелеген арттыру" муниципаль программасы.
2.
Программаны
эшләүнең
хокукый
2009 елның 23 ноябрендәге "Энергияне саклап нигезләре
тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру һәм Россия
Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү
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 декабрендәге «Энергияне сак тоту
һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру өлкәсендә төбәк һәм
муниципаль программаларга карата таләпләр турында» 1225
санлы РФ Хөкүмәте карары;
2010 елның 17 февралендәге «Энергияне саклап
тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру өлкәсендә
региональ,
муниципаль
программаларны
эшләү
һәм
энергетиканың
нәтиҗәлелеген
арттыру
өлкәсендәге
чараларның якынча исемлеген раслау турында»
Россия
Икътисадый үсеш министрлыгының 61 санлы боерыгы;
Россия Минрегионының 2010 елның 7 июнендәге «Энергияне саклап тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру
өлкәсендә, шул исәптән чагыштырма шартларда, максатчан
күрсәткечләр күрсәткечләрен исәпләү методикасын раслау
турында»гы 273 санлы боерыгы.
3. Программаны раслау 2020 елның 9 гыйнвары
датасы
4.
Программаның
Энергияне саклап тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген
максаты
арттыру чараларын гамәлгә ашыру исәбенә энергетика
ресурсларын рациональ файдалануны тәэмин итү.
5.
Программаның -энергияне саклап тоту белән идарә итү буенча оештыру-бурычлары
хокукый чаралар комплексын үткәрү, шул исәптән энергетика
ресурсларын
кулланганда
энергетик
нәтиҗәлелекне
характерлый торган күрсәткечләр системасын булдыру,
аларның мониторингы, шулай ук мәгълүмат җыю һәм анализлау;
-ягулык-энергетика ресурсларын экономияләү;
- кулланыла торган энергетика ресурсларының барлык күләмен
исәпкә алуны тәэмин итү;
- ягулык-энергетика балансларын алып баруны оештыру;
- энергетика ресурсларын түләүгә чыгымнарны киметү.
6.
Программаны 2020-2024 еллар.
тормышка
ашыру
вакыты Программаның
7.
Хакимияттә һәм урам яктырту системаларында
көтелгән нәтиҗәләре
электр энергиясен экономияләү;
- Энергияне саклап тоту белән кызыксынуны арттыру;
Коммуналь ресурслар өчен түләүгә җирле бюджет
чыгымнарын киметү.

8.
Программаны
Программаны тормышка ашыруны финанс ягыннан
финанслау күләмнәре тәэмин итү чыганагы-җирле бюджет.
һәм чыганаклары, шул
Муниципаль программаны гамәлгә ашыру өчен бюджет исәптән еллар буенча ассигнованиеләре күләме 50 мең сум тәшкил итә, шул исәптән:
2020 елда - 10 мең сум;
2021 елда - 10 мең сум;
2022 елда - 10 мең сум
2023 елда - 10 мең сум;
2024 елда - 10 мең сум.
2018-2024 елларда программа чараларын финанслау күләме һәм структурасы Бәйрәкәтамак авыл җирлегенең
бюджет проектларын аныклау нигезендә социаль-икътисади
үсеш фаразларын эшләгәндә аныклана.
9.
Программаны
тормышка ашыруны 2010 елның 21 маендагы башкарма комитетның 9 санлы
мониторинглауның төп
карары
белән Бәйрәкәтамак авыл җирлегендә энергия саклау
механизмнары
өчен җаваплы итеп Бәйрәкәтамак авыл җирлеге башлыгы (алга
таба - җаваплы зат) билгеләнде. Ул шулай ук Программаны
тормышка ашыру мониторингы өчен дә җаваплы.
Программаны тормышка ашыру мониторингы түбәндәге
нигезендә башкарылачак:
- статистик күзәтү формаларыннан мәгълүматлар;
- программаны тормышка ашыруны квартал саен
анализлаудан алынган мәгълүматлар.
Программаны тормышка ашыру мониторингы энергияне
саклап тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә
гомуми һәм шәхси максатчан күрсәткечләрне анализлау, аларны үзгәртү динамикасын һәм алынган күрсәткечләрне
анализлау нигезендә гамәлгә ашырыла.
Программаны тормышка ашыруга үткәрелгән мониторинг
нигезендә,
энергияне
саклап
тоту
һәм
энергетика
нәтиҗәлелеген арттыру өлкәсендә максатчан күрсәткечләрнең
планлаштырылган мәгънәләре үзгәртеләчәк.
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2. МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ-СОЦИАЛЬ-ИКЪТИСАДЫЙ
ӨЛКӘНЕҢ ГОМУМИ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ
Бәйрәкәтамак авыл җирлеге өч торак пунктны үз эченә ала.
Ютазы муниципаль районының Бәйрәкәтамак авыл җирлеге территориясендә ун
бюджет оешмасы, мәгариф, мәдәният һәм сәламәтлек саклау системаларында муниципаль
буйсынудагы учреждениеләр бар (Подгорный башлангыч белем бирү мәктәбе, Бәйрәкәтамак
балалар бакчасы, Бәйрәкәтамак авыл мәдәният йорты, Бәйрәкәтамак авылы китапханәсе,
Бәйрәкәтамак ФАПы, Подгорный поселогы мәдәният йорты, Подгорный поселогы
китапханәсе,Подгорный поселогы ФАПы Көрәш-Бүләк авыл клубы, Көрәш-Бүләк ФАПы)
урнашкан.
Бюджет оешмаларын исәпкә алу приборлары белән тәэмин итү түбәндәгечә: электр
энергиясе-100%, салкын су - 0%, газ - 100%.
Җирлектә күпфатирлы торак йортлар (КФЙ) - 6.
Күпфатирлы йортлар белән идарә итүне «Восток» ТМШ башкара.
Торак фонды 100 процентка электр куллануны һәм газ белән тәэмин итүне исәпкә алу
приборлары белән тәэмин ителгән.
Бәйрәкәтамак авыл җирлегендә торак фондны һәм бюджет өлкәсе объектларын шәхси
җылыту белән тәэмин итү.
Бәйрәкәтамак авыл җирлеге бюджет өлкәсе объектларының җылылык энергиясен
«Теплосервис» МУП башкара.
Подгорный торак пунктында су белән тәэмин итү Бәйрәкәтамак авыл җирлеге
тарафыннан башкарыла.
Район кулланучыларын электр энергиясе белән тәэмин итүне «Татэнергосбыт» ААҖ
Бөгелмә бүлекчәсе башкара.
Газүткәргечләргә хезмәт күрсәтүне Ютазы район эксплуатация газ хезмәте башкара.
Табигый газны төп кулланучылар-торак-коммуналь сектор.
3. МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАНЫ ГАМӘЛГӘ АШЫРУ ӨЛКӘСЕНДӘ МУНИЦИПАЛЬ
СӘЯСӘТ
ПРИОРИТЕТЛАРЫ,
МАКСАТЧАН
КҮРСӘТКЕЧЛӘР,
МУНИЦИПАЛЬ
ПРОГРАММАНЫ ГАМӘЛГӘ АШЫРУНЫҢ КӨТЕЛГӘН НӘТИҖӘЛӘРЕН ҺӘМ ЭТАПЛАРЫН
ТАСВИРЛАУ
Программа 2009 елның 23 ноябрендәге 261-ФЗ санлы «Энергияне саклап тоту һәм
энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына
үзгәрешләр кертү турында» Федераль закон нигезендә эшләнелгән.
Муниципаль программаның максаты-энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген
арттыру чараларын гамәлгә ашыру хисабына энергетика ресурсларын рациональ
файдалануны тәэмин итү.
Муниципаль программаны тормышка ашыруның максатчан күрсәткечләре:
1. Энергияне саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру буенча оештыру чараларын
гамәлгә ашыру;
2. Кулланыла торган энергетика ресурсларын исәпкә алу җайланмалары белән тәэмин итү;
3. Электр белән тәэмин итү һәм су белән тәэмин итү системасының нәтиҗәлелеген арттыру.
Программаны тормышка ашыру түбәндәге мөмкинлекләр бирәчәк:
- энергоэффектив үсеш юлына күчүне тормышка ашыру;
- ягулык-энергетика балансын оптимальләштерергә;
- ТЭР сатып алуга бюджет чыгымнарын киметергә.
Муниципаль программа 2020-2022 елга һәм 2024 елга кадәр перспективага исәпләнгән.
Программаны гамәлгә ашыру 2 этапта каралган: беренче этап-2020-2022 еллар, икенче
этап-2023-2024 еллар.

2022 ел ахырына кадәр программаны икенче этап өчен тормышка ашыру
параметрлары төгәлләштерелергә тиеш.
Муниципаль программаны гамәлгә ашыруның максатчан күрсәткечләре турында белешмәләр
муниципаль программага карата 1 нче кушымтада бирелгән.

4. Муниципаль программаның төп чараларының гомумиләштерелгән

характеристикасы
Муниципаль программаның төп чаралар комплексы-билгеләнгән нәтиҗәләргә ирешүне
тәэмин итә торган чараларны финанслау вакыты һәм күләме буенча координацияләнгән
система.
Муниципаль программа түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән: тиешле өлкәләрдә хокук билгели һәм норматив хокукый җайга салу;
-хокук куллану - турыдан-туры идарә итү һәм җитәкчелек итү, шул исәптән җирле бюджет
проектларын эшләү.
Программаның төп чаралары исемлеге:
№п/п Чараның исеме
1

2

3

Чара буенча чыгымнар исеме
Урамнарны яктырту яктырткычларын Бәйрәкәтамак авыл җирлеге бюджеты
энергия саклаучы лампаларга
алыштыру, бюджет оешмаларында
энергия саклаучы лампаларны
алыштыру
Кулланыла торган энергетика - Чыгымнар таләп итми
ресурсларын куллану лимитларын билгеләү
Бюджет оешмаларында тәрәзә
Чыгымнар таләп итми
проемаларын, тишек-тошыкларны
җылыту

Муниципаль программаны гамәлгә ашыру планы муниципаль программага 2 нче
кушымтада тәкъдим ителгән.

5. Муниципаль Программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү
Муниципаль программа чараларын гамәлгә ашыру җирле бюджет акчалары хисабына
башкарылачак.
Муниципаль программаны гамәлгә ашыру өчен планлаштырылган ресурсларның нигезе
муниципаль финанслар белән нәтиҗәле һәм җаваплы идарә итү өчен шартлар тудырудан
гыйбарәт һәм чираттагы финанс елына һәм план чорына җирле бюджет турындагы карар
нигезендә расланган Бюджет язмасы нигезендә муниципаль программаны гамәлгә ашыру
чорында җирле бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләмен үз эченә ала.
Муниципаль программаны финанслауның гомуми күләме җирле бюджет акчалары
исәбеннән аны гамәлгә ашыру чорында 30 мең сум тәшкил итә, шул исәптән:
2020 елда - 10 мең сум;
2021 елда - 10 мең сум;
2022 елда - 10 мең сум
Финанслау күләме фаразланган характерда һәм чираттагы елга һәм план чорына
Ютазы районы Бәйрәкәтамак авыл җирлеге бюджеты турындагы карар проектын әзерләү
кысаларында ел саен төгәлләштерелергә тиеш.

Муниципаль программага
1 кушымта
Программаны тормышка ашыру барышын бәяләргә
мөмкинлек бирүче гомуми максатчан күрсәткечләр һәм индикаторлар
№
күрсәткеч
Башлангыч Әһәмияте
Программа күрсәткечләре
әһәмияте.- (еллар
буенча)
№п/п
җәзачы
2020 2021 2022
1
100%
100% 100% 100%

3

4

Бәйрәкәтамак
авыл
җирлеге
территориясендә
исәп-хисап
приборларын кулланып башкарыла
торган электр энергиясенең гомуми
күләме (кулланыла торган);
0
энергияне
саклап
тоту
һәм Мең сум
энергетика нәтиҗәлелеген арттыру
чараларын
финанслау
өчен
кулланыла торган бюджеттан тыш
акчалар
күләме,
программаны
финанслауның гомуми күләме.
Мең кВт-сәг 0,1
электр энергиясе экономиясе
Мең сум
0,2

0

0

0,1
0,3

0,1
0,5

Муниципаль программага
2 нче кушымта
«Бәйрәкәтамак авыл җирлегендә
2020-2022 елларгаэнергияне саклап тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру» муниципаль программасы
чарасын тормышка ашыру планы
№п/п Чараның исеме
Финанслау
Үтәү
Башкаручы
чыганагы
вакыты
Финанслау күләме - мең сум.
барлыгы шул исәптән еллар буенча
2020
2021
2022
3
4
5
1
2
6
10
11
12
1

2

3

Урамнарны
яктырту
яктырткычларын 15,0
энергия саклаучы лампаларга алыштыру,
бюджет оешмаларында энергия саклаучы
лампаларны алыштыру
Энергия ресурсларын куллану лимитларын
билгеләү

5,0

5,0

5,0

20202022
еллар
20202022
еллар

Хакимият бинасында тәрәзә проемаларын
һәм тишек-тошыкларын җылыту

БАРЛЫГЫ

Җирле
бюджет

20202022
еллар

15,0

5,0

5,0

5,0

Бәйрәкәтамак
авыл
җирлеге
башкарма
комитеты
Бәйрәкәтамак
авыл
җирлеге
башкарма
комитеты
Бәйрәкәтамак
авылы
җирлеге
башкарма
комитеты

Муниципаль программага
3 нче кушымта

20____елның 1 гыйнварына ЭНЕРГИЯНЕ
САКЛАП ТОТУ ҺӘМ ЭНЕРГЕТИКА НӘТИҖӘЛЕЛЕГЕН АРТТЫРУ ПРОГРАММАСЫНЫҢ
МАКСАТЧАН КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕНӘ ИРЕШҮ ТУРЫНДА
ХИСАП
п. п.
Программа
Үлчәү
Программаның максатчан күрсәткечләре
күрсәткечләре
берәмлеге
исеме
план
факт
тайпылыш

Бәйрәкәтамак авыл
җирлеге башлыгы
(имза)

(имзаны шәрехләү)

(имза)

_______________
(имзаны шәрехләү)

Баш хисапчы

Муниципаль
программага
4 кушымта
20____елның 1 гыйнварына ЭНЕРГИЯНЕ
САКЛАП ТОТУ ҺӘМ ЭНЕРГЕТИКА НӘТИҖӘЛЕЛЕГЕН АРТТЫРУ ПРОГРАММАСЫ ЧАРАЛАРЫН ГАМӘЛГӘ АШЫРУ ТУРЫНДА
_____________________ ХИСАП ______________________________
№п/п Чара
Чараларны тормышка ашыруны финанс
Ягулык-энергетика ресурсларын экономияләү
программас
белән тәэмин итү
ы
чыганак
Күләм - мең сум.
Табигый чагылышта
Бәя чагылышында
исеме
план
факт тайпылыш
сан
Үлчәү
план
факт тайпылыш
берәмл
план
факт тайпылыш
еге10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
Чара буенча
барлыгы
Чара буенча
барлыгы
Чара буенча барысы
БЕЛЕШМӘ: программаны
гамәлгә ашыру елы башыннан
бирле барлыгы

Бәйрәкәтамак авыл җирлеге
Әйдәп баручы хисапчы
башлыгы
(имза)

_____________________________ _____________________________________
(имзаны шәрехләү)

