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«Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының 2021-2023 елларга Каратун авыл
җирлеге җирләрен файдалану һәм саклау» муниципаль программасын раслау турында
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Каратун авыл җирлеге
территориясендә җирләрне саклауны гамәлгә ашыру максатларында Россия
Федерациясе Җир кодексының 11, 13 ст. нигезендә, "Россия Федерациясендә җирле
ҥзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ
номерлы Федераль закон, "Татарстан Республикасында җирле ҥзидарә турында"
28.07.2004 N 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә Татарстан
Республикасы Апас муниципаль районының Каратун авыл җирлегенең
башкарма
комитеты карар бирә:
1."Татарстан Республикасы Апас муниципаль районыны Каратун авыл җирлегенең
2021-2023 елларга җирләрдән файдалану һәм аларны саклау" муниципаль программасын
расларга.
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълҥматының рәсми
порталында бастырып чыгарырга.
3. Әлеге Карарның ҥтәлешен тикшереп торуны ҥз өстемдә калдырам.
Каратун авыл
җирлеге Башлыгы

Р.Р. Сабирҗанова

Татарстан Республикасы
Апас муниципаль районы Каратун авыл җирлеге
Башкарма комитетының 2021 елның 17 маендагы
9 номерлы карары белән расланган
" Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Каратун авыл җирлегенең 2021-2023
елларга җирләрен куллану һәм саклау" муниципаль программасы
Программа паспорты
Программаны эшләҥ РФ Җир кодексы, "Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә
өчен нигез
оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 06
октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон
Заказ бирҥче
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Каратун авыл
җирлегенең башкарма комитеты
Программаны төп
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы
эшләҥче
Каратун авыл җирлегенең башкарма комитеты
Программаның төп Каратун авыл җирлеге җирләрен саклау һәм алардан нәтиҗәле
максаты
файдалану чараларын гамәлгә ашыру
Программаны
Каратун авыл җирлегенеңҗирләрен саклау мәсьәләләрен хәл итҥ
билгеләҥ
Программаны
2021-2023 еллар
гамәлгә ашыру
вакыты
Көтелә торган
Бозылган җирләрне торгызу, халыкның экологик иминлеген һәм
нәтиҗәләр
аның тормыш сыйфатын яхшырту
Программаны
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Каратун авыл
гамәлгә ашыруны
җирлегенең башкарма комитеты
тикшереп тору
Программаны
Җирләрне саклау һәм алардан нәтиҗәле файдалану буенча
гамәлгә ашыру
хуҗаларның һәм кулланучыларның эшчәнлеген координацияләҥ
механизмы
Каратун авыл җирлегенең башкарма комитеты тарафыннан гамәлгә
ашырыла. Программаны төгәлләштерҥ кирәк булган саен уздырыла
Финанслау чыганагы Программаны ҥтәҥ программа чараларын башкаручыларның
эшчәнлеген һәм җирдән файдаланучыларның ҥз акчаларын
финанслауга бҥлеп бирелгән акчалар исәбеннән башкарыла.
1. Муниципаль программаны гамәлгә ашыру өлкәсендә агымдагы халәткә
характеристика һәм төп проблемалар
Җир - әйләнә-тирә мохитнең мөһим өлеше, аннан файдалану башка барлык табигый
объектлар: хайваннар, урманнар, ҥсемлекләр дөньясы, сулар, файдалы казылмалар һәм
җир асты байлыкларының башка кыйммәтләре белән бәйле. Җирдән файдаланмыйча
һәм аны сакламыйча башка табигый ресурслардан файдалану мөмкин тҥгел. Җиргә
карата хуҗасызлыгы шунда ук китерелә яки якын киләчәктә әйләнә-тирә мохиткә зыян
китерәчәк, җирнең өске катламын - туфракны, аның химик һәм радиоактив пычрануын
җимерҥгә генә тҥгел, бәлки табигый комплексның экологик начарлануы белән дә бәйле
булачак.

"Апас муниципаль районы авыл җирлегенең 2021 - 2022 елларга җирләрен куллану
һәм саклау" муниципаль программасы (алга таба - Программа) икътисадны ныгыту
мәнфәгатьләрендә җир ресурсларыннан нәтиҗәле һәм рациональ файдалану һәм идарә
итҥ буенча дәҥләт сәясәтен гамәлгә ашыруны тәэмин итә торган җирләрдән
файдалануның һәм саклауның уңайлы шартларын булдыруга юнәлтелгән.
Җир фондының шактый кҥләмен төрле максатларда куллану әйләнә-тирә мохит
экосистемасының барлык звеноларының табигый бөтенлеген саклау буенча билгеле бер
йөкләмәләр йөкли. Табигатьтә барысы да ҥзара бәйләнгән. Шуңа кҥрә бер звеноның
дөрес эшләвен бозу, урман булсынмы ул, хайваннар дөньясы, җир булсынмы,
экосистеманың дисбалансына һәм бөтенлеген бозуга китерә.
Җирдән рациональ файдаланмау, аңа куллану һәм хуҗалыксыз мөнәсәбәт ҥзе
башкарган вазыйфаларны бозуга, табигать ҥзенчәлекләрен киметҥгә китерә.
Җирләрне рациональ файдалану тәэмин ителгәндә генә саклау нәтиҗәле була ала.
Җирлекнең тотрыклы социаль-икътисадый ҥсеш проблемалары һәм аның халкының
экологик яктан имин тормыш эшчәнлеге хәзерге этапта җирләрне саклау һәм файдалану
мәсьәләләрен хәл итҥ белән тыгыз бәйләнгән. Җирлек дәрәҗәсендә җирләрне
мөстәкыйль рәвештә саклау һәм файдалануның җирле проблемаларын хәл итәргә
мөмкин, өстәвенә, хәзер яшәҥче кешеләр генә тҥгел, киләчәк буыннар да тулы,
комплекслы һәм акыл белән эш итәргә мөмкин.
Җирлек территориясендә төрле рөхсәт ителгән файдаланудагы җир кишәрлекләре
бар.
Авыл хуҗалыгы җирләренә караган авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр
аеруча кыйммәтле санала.
Җирлек территориясендә пассажирлар ҥзләренең мәдәни-техник торышы буенча
нигездә чиста. Көтҥлекләр шәхси ярдәмче хуҗалыклар тарафыннан файдаланыла.
Көтҥлек азыгын кулланучыларның барысын да исәпкә алып, табигый көтҥлекләр
көчле йөкләнеш кичерми. Җирлекнең барлык көтҥлекләре диярлек яшел ҥләннәр артык.
Җирләрнең экологик торышы уртача яхшы, әмма стихияле санкцияләнмәгән
чҥплекләр, әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясый һәм экологик хәлне
катлауландыра.
2. Муниципаль программаны гамәлгә ашыруның максатлары, бурычлары һәм максатчан
кҥрсәткечләре, сроклары һәм этаплары
Җирлекләрдән файдалану һәм аларны саклау өлкәсендә муниципаль сәясәтнең төп
принциплары тҥбәндәгеләрдән гыйбарәт: җирлек Башкарма комитеты эшчәнлегенең
законлылыгы һәм ачыклыгы, хисап эшчәнлеге һәм контроль, нәтиҗәлелек.
Муниципаль программаның максатлары җирләрне һәм туфракны пычратуны,
ярлыландыруны, деградацияләҥне, бозуны, юкка чыгаруны һәм җиргә һәм туфракка
башка тискәре йогынтыны булдырмый калудан һәм бетерҥдән, шулай ук җирләрдән, шул
исәптән авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдә туфракның уңдырышлылыгын
торгызу һәм җирләрне яхшырту өчен, рациональ файдалануны тәэмин итҥдән гыйбарәт.
Куелган максатларга ирешҥ өчен тҥбәндәге бурычларны хәл итҥ кҥздә тотыла:
- җитештерҥ һәм куллану калдыклары белән эш итҥ өлкәсендәге эшчәнлекне
оптимальләштерҥ;
- җирләрдән файдалануның һәм саклауның нәтиҗәлелеген кҥтәрҥ, җирләрдән
нәтиҗәле файдалануны һәм аларны саклауны оештыруны тәэмин итҥ;
- яшел утыртмаларны саклау һәм торгызу;
- җирләргә инвентаризация ҥткәрҥ.
Җирләрне инвентаризацияләҥ җирләрне деградацияләҥ, пычрату, чҥпләҥ, бозу,
хуҗалык эшчәнлегенең башка тискәре (зарарлы) йогынтысын булдырмау, максатчан
кулланылмаган
яки
кулланылмаган
җир
кишәрлекләрен,
җирләрнең
башка

характеристикаларын рөхсәт ителгәнчә файдаланылмавын ачыклау максатыннан
башкарыла.
Әлеге программаны гамәлгә ашыру җирләрдән файдалануны тәртипкә салуга ярдәм
итәчәк; яңа җир кишәрлекләрен әйләнешкә кертҥ; авыл җирлегенең инвестицион җәлеп
итҥчәнлеген арттыру, икътисадны ҥстерҥгә, җирләрне нәтиҗәлерәк файдалануга һәм
саклауга ярдәм итәчәк.
Программа чараларын ҥтәҥ нәтиҗәсендә тҥбәндәгеләр тәэмин ителәчәк:
1) торак пунктларны төзекләндерҥ;
2) җирләрнең сыйфатлы характеристикаларын яхшырту;
3) җирләрдән нәтиҗәле файдалану.
Программаны
гамәлгә
ашыру
вакыты
2021-2023
еллар.
3. Муниципаль программаның төп чаралары исемлеге
Муниципаль программа кысаларында Татарстан Республикасы Апас муниципаль
районының Каратун авыл җирлеге территориясендә җирләрне саклау һәм алардан
файдалануның нәтиҗәлелеген арттыру чаралары планлаштырылган:
N
п\п

Чаралар исемлеге

Финанслау
чыганагы
кҥрсәтелгән
финанслашу (мең
сум)

1.

Чокырларның өске
катламын ныгыту

2.

Гомумтаралган
файдалы казылма
грунт карьерларына
инвентаризация
ҥткәрҥ.
Кҥрсәтелгән
карьерларны конкрет
оешмаларга беркетҥ.
Аларны
рекультивацияләҥ
проектларын эшләҥ.
Карьераларны
Оешманың, шәхси
торгызу
затларның, җирдән
файдаланучыларн
ың ҥз чаралары
Шәхси буаларны,
Башкарма комитет
башка су
эшчәнлеген
объектларын ачыклау финанслауга бҥлеп
бирелгән акчалар
Җирдән
Башкарма комитет
файдалануның
эшчәнлеген

3.

4.

5.

Оешмаларның,
шәхси затларның,
җирдән
файдаланучыларн
ың ҥз чаралары
Башкарма комитет
эшчәнлеген
финанслауга бҥлеп
бирелгән акчалар

Башкаручы

Ҥткәрҥ
Җаваплы зат
сроклары

Җирләрнең
урнашу урыны
буенча

Даими

Оешмалар
җитәкчеләре,
шәхси затлар

Җирлекнең
башкарма
комитеты

2021-2023 Җирлек
башлыгы

Карьераларны
кулланучылар

Даими

Җирлекнең
башкарма
комитеты

2021-2023 Җирлек
башлыгы

Җирлекнең
башкарма

2021-2023 Җирлек
башлыгы

Оешмалар
җитәкчеләре,
шәхси затлар

6.

7.

8.

чикләрен, линия
корылмалары, юл
челтәре
объектларын,
чикләнгән файдалану
җирләрен, сыйфатлы
кҥрсәткечләр
чикләрен билгеләп,
мәгълҥматларның
бердәм банкын төзҥ
һәм алып бару
Җирлекнең торак
пунктлары
территорияләрен
төзекләндерҥ һәм
яшелләндерҥ
Авыл хуҗалыгы
җирләрен агачлар
һәм куаклар, чҥп
ҥләннәре белән
зарарланудан яклау
һәм зарарлы
организмнардан
яклау чараларын
ҥткәрҥ
Хуҗалык
эшчәнлегенең башка
тискәре (зарарлы)
йогынтысына дучар
булган җирләрне
яхшырту һәм торгызу

финанслауга бҥлеп комитеты
бирелгән акчалар

Ҥзара салым
акчалары

Җирлекнең
башкарма
комитеты

Даими

Җирлек
башлыгы

Җир
кулланучыларның
ҥз чаралары

Җирләрнең
урнашу урыны
буенча

Даими

Оешмалар
җитәкчеләре,
шәхси затлар

Җир
кулланучыларның
ҥз чаралары

Җирләрнең
урнашу урыны
буенча

Даими

Оешмалар
җитәкчеләре,
шәхси затлар

