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2030 елга кадәр чорга Татарстан
Республикасы
Кама
Тамагы
муниципаль
районының
«Олы
Карамалы авыл җирлеге» муниципаль
берәмлеге
транспорт
инфраструктурасы
системасын
комплекслы үстерү программасын
раслау турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-Ф3 номерлы Федераль закон, «Россия
Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 02 мартындагы 25-ФЗ
номерлы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Җирлекләрнең, шәһәр округларының
коммуналь инфраструктура системаларын комплекслы үстерү программаларына
таләпләрне раслау турында» 2015 елның 25 декабрендәге 1440 номерлы карары
нигезендә, «Олы Карамалы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына таянып,
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Олы Карамалы авыл
җирлеге башкарма комитеты к а р а р б и р ә:
1. 2022-2030 еллар чорына «Олы Карамалы авыл җирлеге» муниципаль
берәмлеге транспорт инфраструктурасы системасын комплекслы үстерү
программасын кушымта нигезендә расларга.
2. Әлеге карарны Олы Карамалы авыл җирлегенең, Татарстан Республикасы
муниципаль берәмлекләре порталының мәгълүмат стендында урнаштыру юлы
белән игълан итәргә http:/ kamskoye- ustye.tatarstan.ru
һәм Татарстан
Республикасының
хокукый
мәгълүматның
рәсми
порталында
http://pravo.tatarstan.ru.урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам.
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1. 2022 елдан 2030 елга кадәр чорга Татарстан Республикасы Кама Тамагы
муниципаль районының «Олы Карамалы авыл җирлеге» муниципаль
берәмлегенең транспорт инфраструктурасы системаларын комплекслы
үстерү паспорты
Программаның исеме

Программаны әзерләү
өчен нигез

Программаны төп
эшләүчеләр
Программаның төп
заказчылары
Программаны
гамәлгә ашыру
сроклары
Программаның максаты

2030 елга кадәр чорга Татарстан Республикасы Кама Тамагы
муниципаль районының «Олы Карамалы авыл җирлеге»
муниципаль берәмлеге транспорт инфраструктурасы системаларын
комплекслы үстерү программасы
- «Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ
номерлы Федераль закон,
- 2004 елның 29 декабрендәге 190-ФЗ номерлы Шәһәр төзелеше
кодексы,
- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Җирлекләрнең, шәһәр
округларының
транспорт
инфраструктурасы
системаларын
комплекслы үстерү системаларына карата таләпләрне раслау
турында» 2015 елның 25 декабрендәге 1440 номерлы карары
- Татарстан Республикасы Президенты Р.Н. Миңнехановның
«Муниципаль берәмлекләрнең транспорт инфраструктурасы
системаларын комплекслы үстерү программасын эшләү турында»
2016 елның 6 июнендәге 326661-МР номерлы йөкләмәсе
Кама Тамагы муниципаль районының Олы Карамалы авыл җирлеге
башкарма комитеты
Кама Тамагы муниципаль районының Олы Карамалы авыл җирлеге
башкарма комитеты
Программа 2022-2030 еллар дәвамында гамәлгә ашырыла

Күтәрү
уңайлылыкны һәм
иминлекне Олы
Карамалы авыл җирлеге территориясендә халыкның һәм хуҗалык
субъектларының тормышы
Программаның бурычлары 1. Транспорт инфраструктурасы системасының ышанычлылыгын
арттыру.
2. Авыл җирлеге халкының уңайлырак яшәү шартларын, юл
хәрәкәте куркынычсызлыгын тәэмин итү.
Финанслау чыганаклары: Финанслау күләмнәре
җирле бюджет акчалары.
һәм чыганаклары
2022 елның план чорында каралган бюджет ассигнованиеләре,
республика бюджетыннан ассигнованиеләр үзгәрүне исәпкә алып,
җирлек
бюджеты
проектларын
формалаштырганда
төгәлләштереләчәк.
Программаның үтәлешен тикшереп тору Кама Тамагы муниципаль
Программа үтәлешен
районының Олы Карамалы авыл җирлеге башкарма комитетына
тикшереп торуны
йөкләнә
оештыру
Программа чаралары
- проект-смета документациясен эшләү; - материаллар сатып
алу һәм юлларны ремонтлау.

2. Проблеманың эчтәлеге һәм аны программа ысуллары белән хәл итүне
нигезләү
Олы Карамалы авыл җирлегенең тормыш белән тәэмин итү системаларының
тотрыклы үсеше җирлек үсешенең төп шартларының берсе булып тора.
Программаның төп чараларын эшләүгә кадәрге этап - авыл җирлегенең социальикътисадый һәм территориаль үсешен анализлау һәм бәяләү.
Муниципаль берәмлекнең социаль-икътисадый һәм территориаль үсешен
анализлау һәм бәяләү, шулай ук аның үсеш фаразы түбәндәге юнәлешләр буенча
уздырыла:
 демографик үсеш;
 перспективалы төзелеш;
 транспорт инфраструктурасының торышы;
Программа хезмәтләрдән файдаланучыларга ышанычлы һәм тотрыклы
хезмәт күрсәтүне тәэмин итүгә, транспорт инфраструктурасы объектларының
тузуын киметүгә юнәлтелгән.
2.1. Муниципаль берәмлекнең демографик үсеше
«Олы Карамалы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Кама Тамагы муниципаль
районының Төньяк өлешендә урнашкан. Олы Карамалы авыл җирлегенең
административ үзәге - Олы Карамалы авылы, Кама Тамагы районы административ
үзәгеннән 16 чакрым ераклыкта урнашкан. Татарстан Республикасы башкаласыКазанннан 120 км ераклыкта урнашкан. Җирлек төзелеше башлыча бер катлы торак
йорт биләмәләре, социаль билгеләнештәге , сәүдә өлкәсе биналары һ.б.лар. Олы
Карамалы авыл җирлеге составына дүрт торак пункт керә, халык саны 280 кеше:
Олы Карамалы авыл җирлеге составына кергән торак пунктлардагы
халык саны
№____ Торак пунктларның аталышы
1
2
3
4
5

Олы Карамалы авылы
Бәрлегуҗа авылы
Келәр авылы
Малаевка авылы
БАРЛЫГЫ

Халык саны, кеше.
116
150
10
4
280

Җирлекнең демографик үсеше күрсәткечләре кеше яшәеше мохите буларак
авыл җирлеген үстерүнең төп коралы булып тора.
Муниципаль берәмлек җирләренең гомуми мәйданы - 3109 га.
Җирле әһәмияттәге юлларның гомуми озынлыгы - 8,13 км.

№_
___

1

Юлның аталышы

Олы Карамалы
авылы
Ибраһим Гази ур.
Тыкрык

Юлларның өслеге һәм аларның
озынлыгы
грунт, вак
асфальт,
гомум каты
км
таш,
км
и
км
0,70
2,70
3,40
0,74

0,20

0,2

Мәктәп ур.

0,2

0,26
0,10

Күл ур.

0,04

0,21

0,25

Юлның аталышы

Бәрлегуҗа авылы

0,12
0,10
0,10

0,26

0,10

0,06
0,38

0,12
0,10
0,36
0,29
0,16
0,38

Юлларның өслеге һәм аларның
озынлыгы
грунт, вак
асфальт,
гомум каты
км
таш,
км
и
км
0,30
2,23
2,53

Тукай ур.,

0,94

0,94

1 нче Аркылы ур.

0,18

0,18

2 нче Аркылы ур.

0,16

0,16

Мәктәп ур.
Муса Җәлил ур.

0,94
0,16

0,94
0,16

Тынычлык ур.

0,15

0,15

Тыкрык

№_
___

0,44

0,06
0,10

Дуслык ур.
Тыкрык
Яшел ур.
Татарстан ур.

1

0,44

Үзәк ур.
Тыкрык
Көньяк ур.
Тыкрык

№_
___

0,74

Юлның аталышы

0,30

0,30

Юлларның өслеге һәм аларның
озынлыгы
грунт, вак
асфальт,
гомум каты
км
таш,
км
и
км

Келәр авылы

1

0,36

Елга аръягы ур.
Совет урамы

0,36

№____ Юлның аталышы

1

Малаевка авылы
Икеле ур.
Заглядовка ур.

0,66

1,02

0,66

0,66
0,36

Юлларның өслеге һәм аларның озынлыгы
грунт, вак таш, асфальт,
гомуми каты
км
км
км
0,78
0,40
1,18
0,40
0,40
0,78
0,78

3. Тышкы транспорт.
Җирлек территориясендә тышкы транспорт бер төр- автомобиль
транспорты тәшкил итә.
. Тышкы транспорт җирлекнең район һәм республика үзәге һәм күрше район
муниципаль берәмлекләре белән аралашу өчен зур әһәмияткә ия.
Олы Карамалы авыл җирлегенең транспорт каркасы төбәк һәм җирле
әһәмияттәге автомобиль юлларыннан төзелә.
Олы Карамалы авыл җирлегенең Татарстан Республикасының башка
районнары белән транспорт элемтәсе хәзерге вакытта региональ автомобиль
юллары аша гамәлгә ашырыла. Җирлекнең эчке һәм тышкы транспорт
элемтәләрен тәэмин итүче региональ әһәмияттәге төп автомобиль юллары
булып «Казан-Ульяновск-Иске Барыш -Кама Тамагы» автомобиль юллары тора.
«Казан-Ульяновск-Иске Барыш -Кама Тамагы» автомобиль юлы (IV
категория) бөтен юл буена асфальт-бетон өслекле. Юлның озынлыгы 2, 125 км.
Олы Карамалы авыл җирлегендә транспорт элемтәсе җирле әһәмияттәге
юллар буенча гамәлгә ашырыла. Җирлек юлларының гомуми озынлыгы 3,40 км
тәшкил итә. Бөтен юллар вак таштан, Карамалка елгасы аша 1 күпер бар.
4. Җәмәгать транспорты.
Транспорт - җирлек инфраструктурасының мөһим состав өлеше, ул
халыкның һәм икътисадның барлык тармакларының йөкләрне һәм
пассажирларны ташуга ихтыяҗларын канәгатьләндерә, халыкны гомум
транспорт хезмәте күрсәтүче җитештерүчеләр һәм кулланучылар арасында
продуктларның төрле төрләрен күчерә. Транспортның тотрыклы һәм нәтиҗәле
эшләве җирлекнең барлык предприятиеләрен ташуга һәм уңышлы эшләүгә
халыкның ихтыяҗларын тулысынча канәгатьләндерү өчен кирәкле шарт булып
тора.
Җирлектә пассажир транспортының төп төре - шәхси файдаланудагы автомобильләр.
Олы Карамалы авыл җирлеге территориясендә автотранспорт
предприятиеләре юк.

Җирлектә хезмәт хәрәкәтләренең күпчелеге шәхси автотранспортка
һәм җәяүлеләр юлларына туры килә.
5. Урам юллары челтәре.
Урам юллары челтәре торак пунктларның транспорт, инженерлык һәм
социаль инфраструктурасының төп барлыкка китерүче элементы булып тора.
Җирлекнең үсешендә юл челтәрен һәм инфраструктура объектларын үстерү иң
социаль әһәмиятле мәсьәләләрнең берсе булып тора.
№
т/б

Урамның исеме

Юлның
киңлеге,
метр

Озынлык,
метр

Олы
Карамалы
авылы
6-8

Урамда урнашкан
объектлар

1

Ибраһим Гази ур.

740

2

Мәктәп ур.

440

6-8

3

Үзәк ур.

260

6-8

4

Күл ур.

250

6-8

5

Көньяк ур.

120

6-8

- торак төзелеше;
- клуб;
- китапханә:
- ФАП;
- администрация
- торак төзелеше;
- административ бина
- торак төзелеше;
мәчет
- торак төзелеше;

6

Дуслык ур.

360

6-8

- торак төзелеше;

7
8

Яшел ур.
Татарстан ур.

160
380

6-8
6-8

-торак төзелеше
-торак төзелеш

Тукай ур.

Бәрлегуҗа авылы
940
6-8

1

- торак төзелеше;
- кибет

- торак төзелеше;
- кибет;
- мәчет

2

1 нче Аркылы ур.

6-8

- торак төзелеше

3

2 нче Аркылы ур.

160

6-8

-торак төзелеше

4

Мәктәп ур.

940

6-8

5

Муса Җәлил ур.

160

6-8

-торак төзелеше;
-МФЦ
клуб;
-ФАП
-торак төзелеше

6

Тынычлык ур.

150

6-8

-торак төзелеше

1

Елга арты ур.

660

6-8

- торак төзелеше;

2

Совет урамы

360

6-8

-торак йорт,
-чиркәү
-ВНБ

180

Келәр авылы

Малаевка авылы
1

Икеле урам

400

6-8

-торак төзелеше

2

Заглядовка ур.

780

6-8

-торак төзелеше

6. Транспорт комплексын үстерү өстенлекләре.
Муниципаль берәмлекнең транспорт комплексын үстерүнең төп
өстенлекләре булып гамәлдәге урам-юл челтәрен ремонтлау һәм
реконструкцияләү торырга тиеш.
Муниципаль берәмлек территориясендә транспортны үстерү комплекслы
якын килү нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.
Авыл җирлегенең транспорт системасын үстерүне планлаштырганда
районның һәм тулаем регионның транспорт системасын перспективалы үстерү
исәпкә алынды. Авыл җирлегенең транспорт системасы - регионның транспорт
системасы
элементы,
шуңа
күрә
транспорт
инфраструктурасын
оптимальләштерү белән бәйле барлык бурычларны хәл итү.
Транспорт инфраструктурасын үстерүнең төп юнәлешләре федераль
дәрәҗәдә Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2008 елның 22 ноябрендәге N
1734-рномерлы күрсәтмәсе белән расланган Россия Федерациясе транспорт
стратегиясе белән билгеләнде. .
Транспорт стратегиясе нигезендә транспорт системасын үстерүнең
стратегик максаты - икътисадның һәм җәмгыятьнең конкурентлыкка сәләтле
сыйфатлы транспорт хезмәтләренә ихтыяҗларын канәгатьләндерү.
7. Урам юллары челтәрен оптимальләштерү.
Авыл җирлегенең транспорт комплексы үсешенең өстенлекле
юнәлешләренә ярашлы рәвештә, Программа проекты белән урам-юл челтәрен
оптимальләштерү буенча түбәнәйтелгән чаралар каралган.
Авыл торак пункты һәм авыл җирлеге чикләрендә урам челтәренең төп
исәп-хисап параметрлары 42.13330.2011 “Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл
җирлекләрен планлаштыру һәм төзү».

Урам-юл челтәрен төзү нигезенә авылның гамәлдәге һәм
планлаштырылган районнары арасында багланышлар санын арттыру һәм
авылның урам-юл челтәрен төбәкнең автоюл системасына кертү идеясе
салынган.
Программа буларак Олы Карамалы авыл җирлеге территориясендә төп
урамнар системасын формалаштыру тәкъдим ителә.
Төп урамнар торак пунктның планлаштыру каркасын формалаштыра,
алар буенча торак пунктның төрле сәгатьләре арасында төп бәйләнешләр,
җәмәгать транспорты хәрәкәте тормышка ашырыла.
8. Муниципаль берәмлек транспорт комплексын үстерү өлешендә
гамәлләр:
Гамәлгә
ашыру
сроклар
ы
Җирле
әһәмияттәге
автомобиль
юлларын Олы Карамалы авыл 2022-2030
паспортлаштыру һәм инвентаризация үткәрү, бүлеп җирлегенең
торак
бирелгән полосаларны билгеләү, җирле әһәмияттәге пунктлары
автомобиль юллары белән шөгыльләнүче җир
кишәрлекләрен теркәү
Торак пунктлар урамнарындагы юл өслекләрен
Олы Карамалы авылы,
2022
реконструкцияләү, ремонтлау
Бәрлегуҗа авылы,
Келәр авылы,
Малаевка авылы
Торак пунктлар урамнарындагы юл өслекләрне
Олы Карамалы авылы,
2023
реконструкцияләү, ремонтлау
Бәрлегуҗа авылы,
Келәр авылы,
Малаевка авылы
Торак пунктлар урамнарындагы юл өслекләрне
Олы Карамалы авылы,
2024
реконструкцияләү, ремонтлау
Бәрлегуҗа авылы,
Келәр авылы,
Малаевка авылы
Торак пунктлар урамнарындагы юл өслекләрне
Олы Карамалы авылы,
2026
реконструкцияләү, ремонтлау
Бәрлегуҗа авылы,
Келәр авылы,
Малаевка авылы
Торак пунктлар урамнарындагы юл өслекләрне
Олы Карамалы авылы,
2026
реконструкцияләү, ремонтлау
Бәрлегуҗа авылы,
Келәр авылы,
Малаевка авылы
Торак пунктлар урамнарындагы юл өслекләрне
Олы Карамалы
2022-2030
авыл
реконструкцияләү, ремонтлау
җирлеге
торак
пунктлары
Чара атамасы

Объектның урнашу
урыны

