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Менделеевск муниципаль районы
Бөрешле авыл җирлегенең
"2021-2023 елларга
Бөрешле авыл җирлеге территориясендә
җирләрдән файдалану һәм аларны саклау"
муниципаль программасын раслау турында
Россия Федерациясе Җир кодексының 11, 13 статьясы, «Россия Федерациясендә җирле
үзидарәнең гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы
Федераль закон нигезендә, Менделеевск муниципаль районы Бөрешле авыл җирлеге
Уставына таянып Бөрешле авыл җирлеге башкарма комитеты
КАРАР БИРӘ:
1. Кушымта нигезендә "2021-2023 елларга Бөрешле авыл җирлеге территориясендә
җирләрдән файдалану һәм саклау" муниципаль программасын расларга.
2. Әлеге карар Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан
Республикасы
Менделеевск
муниципаль
районының рәсми
сайтында
http:/
mendeleevsk.tatarstan.ru адресы буенча һәм Татарстан Республикасының хокукый
мәгълүматның рәсми порталында http://pravo.tatarstan.ru/адресы буенча урнаштыр юлы
белән халыкка җиткерелергә тиеш.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.

Бөрешле авыл җирлеге башлыгы

Л.А. Смирнова

Бөрешле авыл җирлеге
Башкарма комитетының
2021 елның 15 мартыннан
10 нчы номерлы карарына
2021-2023 елларга «Муниципаль авыл җирлеге территориясендә
җирләрдән файдалану һәм аларны саклау»
муниципаль программасы ПАСПОРТЫ
Программаның исеме

Бөрешле авыл җирлеге территориясендә
җирләрне куллану һәм саклау

Программаны эшләү өчен нигезләр

2001 елның 25 октябрендәге 136-ФЗ номерлы
Россия Федерациясе Җир кодексы, «Россия
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның
гомуми принциплары турында» 2003 елның 6
октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль
закон

Программаның заказчысы

Бөрешле авыл җирлеге башкарма комитеты

Программаны төп эшләүчесе

Бөрешле авыл җирлеге башкарма комитеты

Муниципаль программаның максаты

Җирләрне
системалы
рәвештә
инвентаризацияләү,
рациональ
файдаланылмый торган җирләрне ачыклау,
җирләрнең (туфракларның) сыйфатын саклау
һәм экологик хәлне яхшырту; халыкның
сәламәтлеген
һәм
яшәешенең
уңай
шартларын тәэмин итү өчен әйләнә-тирә
мохитне саклау, яклау һәм яхшырту.

Муниципаль программаның бурычлары

Авыл җирлеге территориясендә җирләрне
рациональ файдалануны һәм саклауны
оештыру, җирләрне инвентаризацияләү.

Муниципаль программаны тормышка ашыру 2021-2023
сроклары
Күләме һәм финанслау чыганаклары

Финанслау таләп итми

Программаны тормышка ашыруның көтелгән Җирләрдән файдалануны тәртипкә салу; яңа
нәтиҗәләре
җир
кишәрлекләрен
әйләнешкә
кертү;
җирләрне нәтиҗәле файдалану һәм саклау;
бозылган җирләрне торгызу; Бөрешле авыл
җирлеге
халкының
экологик
куркынычсызлыгын
һәм
аның
тормыш
сыйфатын күтәрү; салым салу базасын
арттыру.
Программаның кулланылышын контрольдә
тоту

Бөрешле авыл җирлеге администрациясе
программаны куллануны контрольдә тота

1. Программаның эчтәлеге һәм аны программа методлары белән хәл итү кирәклеген
нигезләү

Җир - гомуми биосфераның иң мөһим өлеше, аны файдалану башка табигый
объектлар: сулар, урманнар, хайваннар һәм үсемлекләр дөньясы, файдалы казылмалар
һәм җир асты байлыкларының башка кыйммәтләре белән бәйле. Җирне кулланмыйча
һәм сакламыйча башка табигый ресурслардан файдалану мөмкин түгел диярлек. Шул ук
вакытта җиргә карата хуҗасызлык шундук килә яисә якын киләчәктә әйләнә-тирә мохиткә
зыян китерәчәк, җирнең өске катламын - туфракны, аның химик һәм радиоактив
пычрануын җимерүгә генә түгел, бәлки бөтен табигый комплексның экологик начараюына
да китерәчәк.
2021-2023 елларга Менделеевск муниципаль районы Бөрешле авыл җирлеге
территориясендә җирләрдән файдалану һәм аларны саклау буенча муниципаль
программа
(алга
таба-Программа) икътисадны
ныгыту
максатларында
җир
ресурсларыннан нәтиҗәле һәм рациональ файдалану һәм идарә итү буенча дәүләт
сәясәтен тормышка ашыруны тәэмин итә торган җирләрне куллану һәм саклау өчен
уңайлы шартлар тудыруга юнәлтелгән.
Җир Россия Федерациясендә Тиешле территориядә яшәүче халыкларның тормыш
һәм эшчәнлеге нигезе буларак кулланыла һәм саклана. Бу формула гамәлдәге законнар
нигезендә җирне куллану һәм саклау белән шөгыльләнү, җәмгыять һәм җир хуҗалары
белән шөгыльләнү, дәүләт хокуклары һәм бурычлары нигезе булып тора.
Җир фондының зур күләмнәрен төрле максатларда куллану әйләнә-тирә мохит
экосистемасының барлык буыннарының табигый бөтенлеген саклау буенча билгеле бер
йөкләмәләр йөкли. Табигатьтә барысы да үзара бәйләнгән. Шуңа күрә бер звеноның
дөрес эшләвен бозу, урманмы ул, хайваннар дөньясы, җир, экосистеманың бөтенлеген
бозуга китерә. Табигать комплексы территорияләре - урман массивлары, су
ландшафтлары, чокыр комплекслары, яшелләндерелгән табигать саклау зоналары һәм
башкалар тотрыклы үсеш шартларын тәэмин итү мәсьәләләрен хәл итүдә мөһим роль
уйный.
Җирне рациональ файдаланмау, аңа куллану һәм хуҗасыз караш аның башкара
торган функцияләрен бозуга, табигый үзлекләрне киметүгә китерә.
Җирләрне саклау җирдән нәтиҗәле файдалану булганда гына нәтиҗәле булырга
мөмкин.
Бөрешле авыл җирлегенең тотрыклы социаль-икътисади үсеше һәм анда
яшәүчеләрнең экологик куркынычсыз тормышы проблемалары бүгенге этапта җирләрне
саклау һәм куллану мәсьәләләрен хәл итү белән тыгыз бәйләнгән. Җирләрне саклау һәм
куллану буенча җирле проблемаларны авыл дәрәҗәсендә мөстәкыйль хәл итәргә
мөмкин, өстәвенә, хәзерге вакытта яшәүче кешеләр генә түгел, киләчәк буын
мәнфәгатьләрендә тулы, комплекслы һәм акыллы итеп хәл итәргә мөмкин.
Җирләрнең экологик торышы уртача яхшы, әмма стихияле санкцияләнмәгән
чүплекләр әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясый һәм экологик хәлне
катлауландыра.
2. Программаның төп максатлары һәм бурычлары
Программаның Максаты:

- җирләрдән экологик системаларны, җирнең хуҗалык һәм башка төр эшчәнлек
алып баруның нигезе булырга сәләтен саклап калуны тәэмин итә торган ысуллар белән
файдалану;
- деградацияләнү, пычрату, чүпләү, бозу, хуҗалык эшчәнлегенең башка тискәре
(зарарлы) йогынтыларын булдырмау;
- деградациягә, пычрануга, чүпләнүгә, бозылуга, хуҗалык эшчәнлегенең башка
тискәре (зарарлы) йогынтысына дучар булган җирләрне яхшырту һәм торгызуны тәэмин
итү;
- авыл җирлегендәге җирләрне, экологик хәлне яхшырту; халыкның сәламәтлеген
һәм тормыш-көнкүрешен уңай шартлар белән тәэмин итү өчен авыл җирлеге табигатен
саклау һәм реабилитацияләү;;
- җирләрне системалы рәвештә инвентаризацияләү үткәрү, аларны арендага
(милеккә) бирү максатыннан рациональ файдаланылмый торган җирләрне ачыклау;
- деградацияләнүгә, бозылуга һәм башка тискәре (зарарлы) йогынтыларга дучар
булган җирләрне яхшырту һәм торгызуны тәэмин итү;
җирләрнең (туфракның) сыйфатын саклау һәм экологик хәлне яхшырту;
- халыкның сәламәтлеген һәм тормыш эшчәнлеге өчен уңайлы шартлар тәэмин итү
өчен әйләнә-тирә мохитне саклау һәм яхшырту.
Программаның бурычлары:
- җирләрдән файдалану һәм саклау нәтиҗәлелеген арттыру;
- җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү өлкәсендәге эшчәнлекне
оптимальләштерү;
- җирләрне рациональ файдалануны һәм саклауны оештыру;
- җирләрне инвентаризацияләүне үткәрү.
3. Программаны ресурслар белән тәэмин итү
Программа чараларын финанслау каралмаган.
4. Программаны тормышка ашыру механизмы.
Программаны тормышка ашыру Бөрешле авыл җирлеге территориясендә әлеге
программаны тормышка ашыру механизмын регламентлаучы норматив-хокукый акт
нигезендә тормышка ашырыла.
Программаны башкаручылар тормышка ашыра:
- программаны тормышка ашыруны норматив-хокукый һәм методик яктан тәэмин
итү;
- программаны гамәлгә ашыру өчен бюджет акчаларын бирү күләмнәре һәм
шартлары буенча тәкъдимнәр әзерләү;
- программаның максатларын һәм бурычларын яктыртуга юнәлдерелгән
мәгълүмати һәм аңлату эшләрен оештыру;
- җирләрне саклау максатыннан җирлек җирләренә инвентаризация үткәрәләр.
Җирләрне инвентаризацияләү җирләрне деградацияләү, пычрату, чүпләү, бозу,
хуҗалык эшчәнлегенең башка тискәре (зарарлы) йогынтысын булдырмау, максатчан
билгеләнештә кулланылмый торган яки кулланылмый торган җирләрне ачыклау һәм
рөхсәт ителгән җир кишәрлекләрен, башка характеристикаларны куллану нәтиҗәсендә
башкарыла.
5. Программаның көтелгән нәтиҗәләре

Әлеге программаны тормышка ашыру җирдән файдалануны тәртипкә салуга, яңа
җир кишәрлекләрен әйләнешкә кертүгә, авыл җирлегенең инвестицион җәлеп
итүчәнлеген арттыруга, икътисадны үстерүгә, җирләрне нәтиҗәле файдалануга һәм
саклауга ярдәм итәчәк.
6. Программаның төп чаралары исемлеге
№
п\п
1
2
3

4

5

6
7

8

9

10

11

Чараның исеме

башкаручылар

вакыты

Бөрешле авыл җирлеге
башкарма комитеты
Бөрешле авыл җирлеге
башкарма комитеты
Бөрешле авыл җирлеге
башкарма комитеты

2021-2023
еллар.
2021-2023
еллар
2021-2023
еллар

Бөрешле авыл җирлеге
башкарма комитеты

2021-2023
еллар

Бөрешле авыл җирлеге
башкарма комитеты

2021-2023
еллар

Бөрешле авыл җирлеге
башкарма комитеты
Авыл җирлеге территориясен чүп-чардан, Бөрешле авыл җирлеге
шул исәптән санкцияләнмәгән
башкарма комитеты
чүплекләрдән чистарту буенча даими
чаралар оештыру
Су эрозиясенә дучар булган
Бөрешле авыл җирлеге
участокларда куаклар һәм агачлар
башкарма комитеты
утырту, торак пунктлар эчендә ярларны
ныгыту
Авыл җирлеге территориясендә рөхсәт
Бөрешле авыл җирлеге
ителгән җир кишәрлекләреннән
башкарма комитеты
файдаланылмаган һәм
файдаланылмаган җирләрне ачыклау
Җир кишәрлегенә хокукны тиешенчә
Бөрешле авыл җирлеге
файдаланмау сәбәпле хокукны туктату
башкарма комитеты
турындагы материалларны судка җибәрү
ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре
Бөрешле авыл җирлеге
министрлыгында консолидацияләгән һәм башкарма комитеты
республика бюджетына кергән җир
кишәрлекләрен арендалаган өчен кергән
табыш нәтиҗәләре ясалды.

2021-2023
еллар
2021-2023
еллар

Җир кишәрлекләрен үз белдеге белән
алу фактларын ачыклау
Рөхсәтсез төзелеш фактларын ачыклау
Бөрешле авыл җирлеге территориясендә
җирләрдән файдалану тәртибен
көйләүче норматив – хокукый актларның,
шулай ук Бөрешле авыл җирлеге
территориясендә җирләрдән файдалану
тәртибен җайга салучы башка хокукый
актларның үтәлешен тормышка ашыру.
Авыл җирлегенең җир кишәрлекләрен
максатчан билгеләнеше һәм рөхсәт
ителгән файдалану режимының
үтәлешен контрольдә тоту
Җирлек чикләрендә җир
участокларыннан файдалану
нигезләренең законлылыгына Контроль
Гражданнарга җир законнарына аңлатма
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2021-2023
еллар

2021-2023
еллар
2021-2023
еллар
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14

Ашламалар, агулы химикатлар һәм
башка куркыныч химик яки биологик
матдәләр белән эш итү кагыйдәләрен
бозу нәтиҗәсендә туфракның
уңдырышлы катламын агуландыру,
пычрату, бозу яки юк итү фактларын
ачыклау.
Махсус шартлары булган җир
кишәрлекләрен файдалануны, аларны
саклау, санитар – яклау, су саклау һәм
башка зоналарны куллануны (саклауны)
контрольдә тотуны гамәлгә ашыру)
Җир законнарын бозу фактлары буенча
материалларны гамәлдәге РФ
законнарында каралган җаваплылыкка
тарту өчен Дәүләт теркәве, кадастр һәм
картография федераль хезмәте
идарәсенең Менделеевск бүлегенә
җибәрү.

Бөрешле авыл җирлеге
башкарма комитеты

2021-2023
еллар

Бөрешле авыл җирлеге
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Бөрешле авыл җирлеге
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