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Татарстан Республикасыныц Минзэлэ муниципаль
районы Яца Мэлкэн авыл жирлеге Башкарма комитеты

Программаны теп
эшлэуче

Яца Мэлкэн авыл жирлеге Башкарма комитеты

Программаныц теп
максаты

Яца Мэлкэн авыл жирлеге жирлэрен саклау Ьэм алардан
рациональ файдалану буенча чараларны тормышка
ашыру

Программаныц
билгелэнеше

Яца Мэлкэн авыл жирлеге жирлэрен саклау
мэсьэлэлэрен хэл иту

Программаны
тормышка ашыру
вакыты

2021-2023 еллар

Кетелгэн нэтижэлэр Жирлэрне саклау Ьэм рациональ файдалану елкэсендэ
дэулэт сэясэтен гамэлгэ аш ыру, бозы лган ж ирлэрне

торгызу, халыкныц экологик куркынычсызлыгын Ьэм
аныц тормыш сыйфатын кутэру

Программаны
Яца Мэлкэн авыл жирлеге Башкарма комитеты
тормышка ашыруны
контрольдэ тоту
Программаны
гамэлгэ ашыру
механизмы

Жирлэрне саклау Ьэм алардан рациональ файдалану
буенча хужаларныц Ьэм кулланучыларныц эшчэнлеген
координациялэу Яца Мэлкэн авыл жирлеге башкарма
комитеты тарафыннан башкарыла. Программаны
аныклау кирэк булганда уткэрелэ.

Финанслау чыганагы Программаны утэу муниципаль берэмлек бюджеты Ьэм
оешма чаралары хисабына башкарыла.
2021 ел - 0 сум
2022 ел - 10 000 сум
2023 ел - 10 000 сум

1. Муниципаль программаны тормышка ашыруныц тиешле елкэсендэ
агымдагы торышы характеристикасы Ьэм теп проблемалар
Жир - эйлэнэ-тирэ мохитнец меЬим елеше, аны куллану башка табигать
объектлары: хайваннар, урманнар, усемлеклэр деньясы, сулар, файдалы
казылмалар Ьэм жир асты байлыкларыньщ башка кыйммэтлэре белэн бэйле.
Жирне куллану Ьэм саклаудан башка башка табигый ресурслардан
файдалану мемкин тугел. Жиргэ карата хужасызлык кичекмэстэн яки якын
килэчэктэ эйлэнэ-тирэ мохиткэ зыян китерэчэк, жирнец еске катламы туфрак жимерелугэ, аньщ химик Ьэм радиоактив пычрануына тына китереп
калмыйча, бетен табигать комплексыньщ экологик начараюына да китерэчэк.
"2021 - 2023 елларга Минзэлэ муниципаль районы Яца Мэлкэн авыл
жирлеге жирлэреннэн файдалану Ьэм аларны саклау" муниципаль
программасы (алга таба - Программа) икътисадны ныгыту максатларында
жир ресурсларыннан нэтижэле Ьэм рациональ файдалану Ьэм идарэ иту
буенча дэулэт сэясэтен тормышка ашыруны тээмин итэ торган жирлэрне
куллану Ьэм саклау ечен уцай шартлар тудыруга юнэлтелгэн.
Жир фондыныц зур кулэмнэрен торле максатларда куллану эйлэнэ-тирэ
мохит экосистемасыныц барлык буыннарыньщ табигый бетенлеген саклау
буенча билгеле бер йеклэмэлэр йекли. Табигатьтэ барысы да узара
бэйлэнгэн. Шуца курэ бер звенонын дерес эшлэвен бозу, урманмы ул,
хайваннар деньясы, жир, экосистеманыц бетенлеген бозуга китерэ.
Жирдэн рациональ файдаланмау, аца куллану Ьэм хужасыз караш аныц
башкара торган функциялэрен бозуга, табигый узлеклэрнец кимуенэ китерэ.

Жирлэрне саклау жирдэн нэтижэле файдалану булганда гына нэтижэле
булырга мемкин.
Яца Мэлкэн авыл жирлегенен тотрыклы социаль-икътисади усеше Ьэм
анда яшэучелэрнец экологик куркынычсыз тормышы проблемалары бугенге
этапта жирлэрне саклау Ьэм куллану мэсьэлэлэрен хэл иту белой тыгыз
бэйлэнгэн. Авыл жирлеге дэрэжэсендэ жирлэрне саклау Ьэм куллану буенча
жирле проблемаларны местэкыйль хэл итэргэ момкин, естэвенэ, хэзерге
вакытта яшэуче кешелэр генэ тугел, килэчэк буын мэнфэгатьлэрендэ тулы,
комплекслы Ьэм акыллы итеп хэл итэргэ мемкин.
Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц Яца Мэлкэн
авыл жирлеге территориясендэ терле рохсэт ителгэн жир кишэрлеклэре бар.
Иц кыйммэтле жирлэр - авыл хужалыгы жирлэренэ караган авыл
хужалыгы жирлэре.
Жирлек территориясендэ кетулеклэр мэдэни-техник торышы буенча,
нигездэ, чиста. Кетулеклэр шэхси ярдэмче хужалыклар тарафыннан
файдаланыла.
Кетулек азыгын барлык кулланучыларны да исэпкэ алып, табигый
кетулеклэр кечле йеклэнеш кичерми. Жирлектэге барлык кетулеклэрдэ дэ
диярлек яшеллеклэр артык хэлдэ.
Жирлэрнец экологик торышы уртача яхшы, эмма стихияле
санкциялэнмэгэн чуплеклэр эйлэнэ-тирэ мохиткэ тискэре йогынты ясый Ьэм
экологик хэлне катлауландыра.

2. Муниципаль программаны тормышка ашыруныи максатлары,
бурычлары Ьэм максатчан курсэткечлэре, сроклары Ьэм этаплары
Жирлек территориясендэ жирлэрдэн файдалану Ьэм саклау елкэсендэ
муниципаль сэясэтнец теп принциплары: Яца Мэлкэн авыл жирлеге
Башкарма комитеты эшчэнлегенец законлылыгы Ьэм ачыклыгы, хисаплылык
Ьэм контрольлек, нэтижэлелек.
Муниципаль программаныц максаты - жирлэрне Ьэм туфракларны
пычрату, бетеру, деградациялэу, бозу, юкка чыгару Ьэм жирлэргэ Ьэм
туфракка башка тискэре йогынтыны булдырмау, шулай ук жирлэрдэн
рациональ файдалануны, шул исэптэн авыл хужалыгы билгелэнешендэге
жирлэрдэ туфракньщ уцдырышлылыгын торгызу Ьэм жирлэрне яхшырту
ечен тээмин иту.

Куелган максатларга ирешу ечен тубэндэге бурычларны хэл иту куздэ
тотыла:
- житештеру Ьэм куллану калдыклары белэн эш иту елкэсендэге
эшчэнлекне оптимальлэштеру;
- жирлэрдэн файдалану Ьэм саклау нэтижэлелеген арттыру, жирлэрдэн
рациональ файдалануны Ьэм саклауны оештыру;
- яшел усентелэрне саклау Ьэм торгызу;
- жирлэрне инвентаризациялэу.
Жирлэрне инвентаризациялэу жирлэрне деградациялэу, пычрату,
чуплэу, бозу, хужалык эшчэнлегенец башка тискэре (зарарлы) йогынтысын
булдырмау,
максатчан
кулланылмаган
яки
кулланылмаган
жир
кишэрлеклэрен, жирлэрнец башка характеристикаларын рехсэт ителгэнчэ
файдаланылмавын ачыклау максатыннан башкарыла.
Элеге программаны тормышка ашыру жирдэн файдалануны тэртипкэ
салуга, яца жир кишэрлеклэрен эйлэнешкэ кертугэ, авыл жирлегенец
инвестицияле жэлеп итучэнлеген арттыруга, икътисадны устеругэ,
жирлэрдэн нэтижэле файдалануга Ьэм саклауга ярдэм итэчэк.
Программа чараларын утэу нэтижэсендэ тээмин ителэчэк:
1) торак пунктларны тезеклэндеру;
2) жирлэрнец сыйфат характеристикасын яхшырту;
3) жирлэрдэн нэтижэле файдалану.
Программаны тормышка ашыру срогы - 2021-2023 еллар.

3. Муниципаль программаныц теп чаралары исемлеге
Муниципаль программа кысаларында Татарстан Республикасы Минзэлэ
муниципаль районыныц Яца Мэлкэн авыл жирлеге территориясендэ
жирлэрне саклау Ьэм файдалануныц нэтижэлелеген арттыру буенча чаралар
планлаштырылган.

№ Чаралар аталышы
т/б

1.

Чокырларныц еске
катламын ныгыту

Финанслау
чыганагын
курсэтеп
(мец сум)

Башкаручы

Уткэру
вакыты

Жаваплы зат

Оешмаларныц,
шэхси
затларныц,
жирдэн
файдаланучыла
рныц уз
акчалары

Жирлэрнец
урнашу
урыны
буенча

Даими

Оешма
житэкчелэре,
шэхси затлар

Авыл
жирлеге
башкарма
комитеты

2021-2023

Башкарма
комитет
житэкчесе

2. Гомумтаралган
файдалы казылма
карьерларына
инвентаризация
уткэру.
Курсэтелгэн
карьерларны конкрет
оешмаларга беркету.
Аларны
рекультивациялэу
проектларын эшлэу.
3. Карьерларны
рекультивациялэу

Оешманыц,
шэхси
затларныц,
жирдэн
файдаланучыла
рныц уз
акчалары

4. Шэхси буаларны,
башка гидротехник су
объектларын ачыклау
Ьэм элеге
корылмаларны
конкрет милекчелэр
тарафыннан тикшеру
5. Жирдэн файдалану,
линия корылмалары

-

Карьерларда Даими
н
файдаланучы
лар

Оешма
житэкчелэре,
шэхси затлар

Авыл
жирлеге
башкарма
комитеты

2021-2023

Башкарма
комитет
житэкчесе

Авыл
жирлеге

2021-2023

Башкарма
комитет

объектлары, юл
челтэре, чиклэнгэн
файдалану жирлэре,
сыйфат курсэткечлэре
белэн жирлэрнец
бердэм банкын
формалаштыру Ьэм
алып бару
6. Яца Мэлкэн авыл
жирлеге торак
пунктлары
территориялэрен
тезеклэндеру Ьэм
яшеллэндеру

башкарма
комитеты

20 000 сум

Житэкчесе

Авыл
жирлеге
башкарма
комитеты

Даими

Башкарма
комитет
житэкчесе

7. Авыл хужалыгы
ЖДрдэн
жирлэрен агачлар Ьэм файдаланучыла
куаклар, чуп улэннэре рныц уз
усудэн саклау буенча акчалары
чаралар уткэру Ьэм
зарарлы
организмнардан
саклау

ЖДрлэрнец
урнашу
урыны
буенча

Даими

Оешма
житэкчелэре,
шэхси затлар

8. Деградация, пычрату,
чуплэу Ьэм хужалык
эшчэнлегенец башка
тискэре (зарарлы)
йогынтысына дучар
ителгэн жирлэрне
яхшырту Ьэм
торгызуны тээмин
иту

ЖДрлэрнец
урнашу
урыны
буенча

Даими

Оешма
житэкчелэре,
шэхси затлар

ЖДрдэн
файдаланучыла
рньщ уз
акчалары

