Ҽлмҽт муниципаль районы һҽм Ҽлмҽт шҽһҽре
башлыгының 2019 елгы эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽре
һҽм 2020 елга бурычлар турында отчеты
2019 ел Ҽлмҽт муниципаль районы ҿчен шактый продуктив һҽм ҽһҽмиятле
вакыйгаларга бай булды. Россия Федерациясе Президенты Указы буенча ул Театр
елы, Татарстан Республикасында Эшче һҿнҽрлҽр елы дип игълан ителде.
Ел мҿһим тарихи вакыйгалар ‒ ТАССР оешуның 100 еллыгына һҽм Бҿек
Җиңүнең 75 еллык юбилей чараларын ҽзерлҽүнең тҿп этабы булу белҽн ҽһҽмиятле.
Республикабызның иҗтимагый-сҽяси үсеше ҿчен алтынчы чакырылыш
Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советы депутатларын сайлау хҽлиткеч ҽһҽмияткҽ
ия булды.
Хисап елында хакимият органнары эшчҽнлегенең тҿп юнҽлешлҽре халыкның
тормыш сыйфатын яхшырту һҽм районның конкурентлык сҽлҽтен күтҽрүгҽ
юнҽлдерелде.
Эш республика җитҽкчелеге, «Татнефть» компаниясе, депутатлар корпусы,
хезмҽт коллективлары һҽм районның иҗтимагый оешмалары белҽн берлектҽ алып
барылды. Милли проектларны һҽм республика программаларын гамҽлгҽ ашыру
буенча башкарылган эшнең дҽ мҿһимлеген һҽм ҽһҽмиятен билгелҽп үтҽргҽ кирҽк.
Нҽтиҗҽдҽ, без үсешнең стратегик курсын саклап, билгелҽнгҽн тҿп планнарны
тормышка ашыра алдык.
Икътисад
Район Татарстан Республикасы муниципаль берҽмлеклҽренең социальикътисади үсеше рейтингында югары позицияне саклап 2 урында тора. Икътисад
структурасында халыкның тормыш сыйфатын характерлаучы мҿһим күрсҽткечлҽр
рҽтенҽ уртача айлык хезмҽт хакы дҽрҽҗҽсе керҽ һҽм хисап чорында 2018 ел
дҽрҽҗҽсен 5,5%ка узып, 46440 сум тҽшкил итте. Безнең районда эшсезлек түбҽн
дҽрҽҗҽдҽ–икътисади активлыкка ия булган халык саныннан исҽплҽгҽндҽ 0,74%
саклана.
Халыкның даими саны 2020 елның 1 январенҽ хисап буенча 208870 кешене
тҽшкил итҽ, бу 824 кешегҽ күбрҽк. 2481 сабый дҿньяга килгҽн, табигый артымны
тҽшкил итүчелҽр исҽбе – 319 кеше, миграция аша килүчелҽр саны ‒ 505.
Сҽнҽгать
Ҽлмҽт муниципаль районы, Татарстан Республикасында товар йҿклҽнеш
ҿлешенең 34,7 % тҽшкил итеп беренчелекне алып тора. Хисап елында исҽплҽнгҽн
йҿклҽнештҽге товарлар, райондагы эре һҽм урта сҽнҽгать предприятиелҽренҽ
күрсҽтелгҽн хезмҽтлҽр күлҽме 1 трлн. сумнан артып китте (2018 елда ‒ 927 млрд
сум). Район эчке территориаль продукт формалаштыруда алдынгы урыннарда.
Хисап елы нҽтиҗҽлҽре буенча ВТП күлҽме, узган елга карата 4% үсеш белҽн, 426
млрд сум дҽрҽҗҽсендҽ булыр, дип кҿтелҽ.
Район икътисадының гомуми структурасында тҿп ҿлешне нефть чыгару
сҽнҽгате алып тора – барлыгы 80%. Бу, нигездҽ, «Татнефть» компаниясе, «ТаграСХолдинг» сервис оешмалары, кече нефть компаниялҽре.
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Элеккегечҽ Ҽлмҽт районы икътисады-ның тотрыклылыгын эре сҽнҽгать
оешмалары тҽэмин итҽ, болар арасында түбҽндҽгелҽр бар: «Ҽлмҽт торба заводы»
АҖ, «Алнас» ААҖ, «Баулюкс» ҖЧҖ, «Ҽлмҽт «Радиоприбор» заводы» АҖ, «Алсу»
Ҽлмҽт оек-оекбаш фабрикасы» ҖЧҖ, «СМП-Нефтегаз» АҖ һ.б.
Хисап елында предприятиелҽрнең казанышлары арасында «Татнефть»
ГАҖнең ел саен уздырыла торган «ЭКОлидер» конкурсында республиканың
экологик иминлеген һҽм табигатьтҽн рациональ файдалануны тҽэмин итүгҽ кертҽн
ҿлеше ҿчен абсолют җиңүче булуын билгелҽп үтҽргҽ кирҽк. «Ел җитҽкчесе-2019»
республика иҗтимагый конкурсы лауреаты исеме «Югары кҿндҽшлеккҽ сҽлҽтлелеге
ҿчен» номинациясендҽ «Татнефть» ГАҖ генераль директоры урынбасары, баш
геолог Р.С.Хисамовка бирелде.
«Татбурнефть» ИК» ҖЧҖ «Нефть-газ тармагы ҿчен иң яхшы ИТ-проектлар»
еллык конкурсында җиңүче булды. «Татбурнефть» дивизионының комплекслы
цифрлы системасын булдыру проекты «Нефть-газ тармагы ҿчен махсус программа
карары» номинациясендҽ иң яхшысы дип танылды.
«Татбурнефть»,
«ЭнергоСервис»,
«РемСервис»,
«Система-Сервис»,
«Татинтек» һҽм ТМС тҿркемнҽре «Татарстан Республикасының иң яхшы товарлары
һҽм хезмҽтлҽре» конкурсының тҿрле номина-циялҽрендҽ лауреат булып танылды.
«ИК ТМС групп» ҖЧҖ директоры А.Г.Яруллин шулай ук «Югары социаль
җаваплылык ҿчен» номинациясендҽ «Ел җитҽкчесе-2019» конкурсы лауреаты
исеменҽ лаек булды.
«Татнефть ‒ АЗС Үзҽк» ҖЧҖ сыйфат ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясе
Хҿкүмҽте премиялҽрен бирү Советы дипломы белҽн бүлҽклҽнде.
Районның килҽчҽк переспектив үсеше ‒ нефть-газ чималыннан югары
бүленешле продукциясе җитештерү буенча кластер булдыру.
Ҽлеге проектның стратегик инвесторы ‒ «Татнефть» компаниясе. Аның
террито-риясендҽ кимендҽ 17 резидент-компания эшлҽячҽк. 2025 елга «АлмА» якорь
резидентларының инвестициялҽр күлҽме 67,9 млрд сумга җитҽчҽк, 1 000нҽн
артык яңа эш урыны булдырылачак.
Кластер территориясендҽ кимендҽ 17 резидент-компания эшлҽячҽк. 2025 елга
якорь резидентларының инвестициялҽр күлҽме 67,9 млрд сум дҽрҽҗҽсендҽ
планлаштырыла, 1 000 нҽн артык яңа эш урыны булдырылачак.
2020 елга ҿстенлекле бурычлар булып түбҽндҽгелҽр тора:
‒ яңа резидентлар җҽлеп итү буенча эш;
‒ икътисадны һҽм шҽһҽр хуҗалыгын цифрлаштыру;
‒ «Хезмҽт җитештерүчҽнлеге һҽм мҽшгульлеккҽ ярдҽм» милли проектын
гамҽлгҽ ашыру;
‒ хосусый мҽгариф оешмаларын булдыру һҽм үстерү.
Эшмҽкҽрлек һҽм кулланучылар базары
Ҽлмҽт муниципаль районы территория-сендҽ 6,6 меңнҽн артык кече һҽм урта
эшмҽкҽрлек субъектлары эшчҽнлеклҽрен алып бара, ҽлеге ҿлкҽдҽ 15 меңнҽн артык
кеше эшли.
Кече һҽм урта предприятие хезмҽткҽрлҽ-ренең уртача айлык хезмҽт хакы
дҽрҽҗҽсе буенча Ҽлмҽт районы республика буенча Казан шҽһҽреннҽн соң 2 нче
урында.
Муниципаль заказ кече предприятиелҽр үсешенең мҿһим факторы булып
тора. 2019 елда кече бизнес субъектлары белҽн 439 млн сумлык 401 контракт
тҿзелгҽн, бу муниципаль контрактларның гомуми суммасының 25,6 процентын
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тҽшкил итҽ. Районда уңайлы конкурентлык мохитен формалаштыру, үтҽ күренмҽле
һҽм объектив бҽя хасил булуны тҽэмин итү кысаларында «Татарстан
Республикасының биржа мҽйданчыгы» электрон ресурсы кулланыла. Узган елда
контрактларның гомуми суммасы 55,8 млн сум тҽшкил итте.
Кече бизнеска ярдҽмгҽ финанс-мҿлкҽт ярдҽме күрсҽтүгҽ юнҽлдерелгҽн
чаралар гамҽлгҽ ашырыла.
Районда 4 сҽнҽгать мҽйданчыгы эшли: «Татнефть-Актив « ҖЧҖ, «АТЗ» АҖ,
«АТЗ-2» АҖ, ТЗБ (ИП Гайнетдинов).
Бүгенге кҿндҽ 47 резидент гомуми мҽйданы 35 мең кв. м. булган территориядҽ
эшчҽнлек алып бара, алар тарафыннан 500 гҽ якын ҿстҽмҽ эш урыны булдырылган.
Ел дҽвамында «күлҽгҽдҽ» эшлҽүче үзмҽшгуль гражданнарны легальлҽштерү
буенча актив эш алып барылды. Ел башына районда рҽсми рҽвештҽ 2722 үзмҽшгуль
граждан теркҽлде.
2019 елның декабрендҽ үзмҽшгульлҽр ҿчен беренче бьюти-коворкинг ачылды.
Залда матурлык индустриясе осталары ҿчен 18 эш урыны булдырылды.
«Сабантуй», «Нефть һҽм газ сҽнҽгате хезмҽткҽрлҽре кҿне», «Шҽһҽр кҿне»
кебек олы бҽйрҽмнҽрендҽ үзмҽшгульлҽр ҿчен бушлай маркетлар үткҽрелде,
урыннар бирелде. Ҽлеге чараларда үзмҽшгульлҽрнең 1 млн. сумга якын
продукциясе сатылды.
2019 елда кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү буенча муниципаль программа
кысаларында бизнесның нҽтиҗҽле эшчҽнлеге һҽм үсеше ҿчен 1,6 млн. сум
үзлҽштерелгҽн, бу 2018 ел белҽн чагыштырганда 3 тапкыр күбрҽк.
Кече бизнес кадрларын укыту һҽм квалификациялҽрен күтҽрү мҿһим бурыч
булып тора. Районда бу юнҽлештҽ даими рҽвештҽ тҿрле форматтагы чаралар:
бизнес-форумнар, мастер-класслар, укыту семинарлары, контроль-күзҽтчелек
органнары белҽн ачык диалог форматындагы очрашулар уздырыла. Хисап елында
2500дҽн артык кеше катнашында 51 чара үткҽрелде.
Кече һҽм урта эшкуарлык структурасында тҿп ҿлешне сҽүдҽ алып тора. 2019
елда ваклап сату ҽйлҽнеше 45,3 млрд сум тҽшкил иткҽн, ягъни 2018 елга карата
103,9%.
2019 ел йомгаклары буенча Ҽлмҽт муниципаль районы Татарстан
Республикасында алкоголь продукциясен ваклап сату базарларында вҽзгыятьне
бҽялҽү күрсҽткечлҽренең районнар рейтингы буенча 3 нче урынны алды.
2020 елга тҿп бурычлар түбҽндҽгелҽр:
‒ «Игелекле администрация» проектын гамҽлгҽ кертү юлы белҽн хакимияткҽ
ышанычны, лояльлекне арттыру;
‒ Ҽлмҽт сҽүдҽ-икътисади техникумы базасында кунакчыллык ҿлкҽсе ҿчен
кадрлар проблемаларын хҽл итү буенча ресурс үзҽген булдыру;
‒ Ҽлмҽт халыкнын эш белҽн тҽэмин итү үзҽге базасында кече һҽм урта бизнес
предприятиелҽренең кадрлар потенциалын үстерү пилот проектын гамҽлгҽ ашыру
буенча ведомствоара эш тҿркемен булдыру.
Районның финанс нҽтиҗҽлелеген арттыру юллары
Яшҽү дҽрҽҗҽсен күтҽрү һҽм керемнҽрне легальлҽштерү буенча ведомствоара
комиссия эшчҽнлеге кысаларында 404 оешмада 1192 хезмҽткҽрнең хезмҽт хакы
минималь хезмҽт хакына җиткерелде. Үткҽрелгҽн эш нҽтиҗҽсендҽ НДФЛ кереме
92,6 млн сум тҽшкил итеп, узган ел күрсҽткеченнҽн 16 процентка артты.
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2019 елда җирле бюджетны гамҽлгҽ ашыру ҿлешендҽ 2 млрд 088 млн сумлык
9146 муниципаль контракт тҿзелгҽн, шуларның сату нҽтиҗҽлҽре буенча ‒ конкурент
ысуллар белҽн ‒ 1 млрд 467 млн сумга (70,3%); монополистлардан сатып алулар ‒
478 млн сум (22,9%); кече күлҽмне сатып алулар 143 млн сум (6,8%) тҽшкил итте.
Үткҽрелгҽн эш нҽтиҗҽлҽре буенча, 2019 елда бюджет акчаларын экономиялҽү 96
млн сум.
Бюджет
Бюджетара трансфертларны исҽпкҽ алып, Ҽлмҽт муниципаль районының
2019 ел керемнҽре буенча берлҽштерелгҽн бюджетын үтҽү 4831 млн сум, яисҽ
планлаштырылган расланган билгелҽнештҽн 122 % тҽшкил итте (3 956 млн сум).
Ҿстҽмҽ рҽвештҽ бюджетка 875 млн сум керем керде.
Татарстан Республикасы бюджетыннан район бюджетына бюджетара
трансфертлар 2246 млн сум тҽшкил итте, чистарту корылмаларын реконструкциялҽү
эшлҽрен башкару ҿлешендҽ су бүлеп бирүне оештыруга федераль бюджет һҽм
Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исҽбеннҽн 177 млн сум күлҽмендҽ
субсидия бирүне билгелҽп үтҽргҽ кирҽк. Ҿстҽмҽ акчалар яңа объектларны карап
тотуга юнҽлтелгҽн: «Сфера» интеллектуаль-ял итү үзҽге ‒ 3,6 млн сум, «Мирас»
спорт савыктыру комплексы һҽм Габдрахман авылының спорт савыктыру комплексы
‒ 25 млн сум; Миңлебай авылы клубы тҿзелешенҽ ‒ 14,6 млн сум. Республика һҽм
район җитҽкчелеге эше нҽтиҗҽсендҽ җҽлеп ителгҽн ҿстҽмҽ инвестициялҽр экологик
хҽлне, шҽһҽр мохитенең сыйфатын яхшыртуга, районда мҽдҽният һҽм спортны
үстерүгҽ һҽм халыкның тормыш дҽрҽҗҽсен күтҽрүгҽ юнҽлтелде.
Моннан тыш, бюджетара трансфертлар хисабына грантлар, федераль һҽм
республика конкурсларында, проектларында, программаларында катнашу һҽм җиңү
ҿчен премиялҽр рҽвешендҽ 30 млн сумнан артык акча керде. Грантларны тҿп
алучылар ‒ районның иң яхшы укытучылары һҽм методистлары, иҗат
коллективлары, мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре һҽм учреждениелҽре, республика
конкурсларында җиңүче авыл җирлеклҽре, шулай ук «Татарстан Республикасының
иң яхшы территориаль иҗтимагый үзидарҽсе», «Татарстан Республикасының иң
тҿзек торак пункты» республика конкурсларында җиңү яулаган ҿчен муниципаль
район.
206 млн сумлык ҿстҽмҽ салым һҽм салым булмаган керемнҽр, 2019 елның 1
январенҽ муниципаль берҽмлеклҽр счетларындагы калдык керемнҽр исҽбенҽ
бюджетның планлы билгелҽнешен арттыру, шулай ук оптимизация чаралар үткҽрү
исҽбенҽ юл хуҗалыгы ҿлкҽсендҽге чараларга чыгымнар; шҽһҽр һҽм авыл
җирлеклҽрен электр энергиясе белҽн тҽэмин итү; җир кишҽрлеклҽрен межалау;
җайга салына торган тарифларда социаль ҽһҽмияткҽ ия муниципаль маршрутлар
буенча ташуны гамҽлгҽ ашыручы транспорт предприятиелҽренҽ финанс ярдҽме
күрсҽтү; авыл мҽдҽният йортлары территориялҽрен, районның мҽгариф һҽм спорт
учреждениелҽрен тҿзеклҽндерү; белем бирү оешмаларын матди яктан тҽэмин итү;
спорт һҽм мҽдҽни-массакүлҽм шҽһҽр чараларын үткҽрү; авыл җирлеклҽрендҽ типик
булмаган муниципаль учреждениелҽрнең муниципаль биремен үтҽвен финанс белҽн
тҽэмин итү; эш йомгаклары буенча мҽгариф һҽм сҽламҽтлек саклау
учреждениелҽре, авыл хуҗалыгы хезмҽткҽрлҽрен бүлҽклҽү.
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Бюджетның керем базасын арттыруда салымнар буенча бурычларны түлҽтү
мҿһим эш булып тора. Аны түлҽтү буенча нҽтиҗҽле чаралар күрү нҽтиҗҽсендҽ
җирле бюджетка ҿстҽмҽ рҽвештҽ 23 млн сумлык салым керде.
2019 елда консолидациялҽнгҽн бюд-жетның чыгым ҿлеше 4 942 млн сум яки
тҿгҽллҽштерелгҽн план билгелҽнешеннҽн 95% күлҽмендҽ башкарылган (5 198 млн
сум).
2019 елда җирле бюджетларның программа форматы кысаларында 20
муниципаль программа гамҽлгҽ ашырылды. Аларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен район
бюджетында каралган акчалар 286 млн сум тҽшкил итте.
Агымдагы финанс елына максатлар һҽм бурычлар:
‒ керемнҽр буенча бюджетның планлаштырылган билгелҽнешен үтҽү;
‒ Татарстан Республикасының берлҽштерелгҽн бюджетына салымнар буенча
бурычларны кыскарту;
‒ түлҽүле хезмҽтлҽр күрсҽтүдҽн керемнҽр дҽрҽҗҽсен күтҽрү;
‒ бюджетның баланслы булмавын барлыкка килүне юкка чыгару ‒ аларның
нҽтиҗҽлелеген бҽялҽгҽннҽн һҽм финанслау чыганаклары белҽн тҽэмин ителгҽннҽн
соң яңа чыгым йҿклҽмҽлҽре кабул итү;
‒ агымдагы кредиторлык бурычын кыскарту, кредит бурычларын бюджет
йҿклҽмҽлҽре лимитларыннан артуын булдырмау;
‒ федераль һҽм республика бюджеты акчаларын үз вакытында үзлҽштерү;
‒ бюджет акчаларыннан ел дҽвамында бертигез файдалану.
Муниципаль мҿлкҽт һҽм җир ресурслары белҽн идарҽ итү
Муниципаль милекне нҽтиҗҽле файдалану максатларында 2019 елда 68
аукцион уздырылган, аларның нҽтиҗҽлҽре буенча гомуми суммасы 61,9 млн сумлык
222 лот сатылды (2018 ел күрсҽткеченнҽн 88 процентка күбрҽк).
Шул исҽптҽн, электрон сҽүдҽ мҽйдан-чыгында 26,43 млн сумлык 29 аукцион
уздырылган. Аукцион нҽтиҗҽлҽре буенча 26,9 млн сумлык 31 җир кишҽрлеге
арендага бирелде, 4,4 млн сумлык 5 участок милккҽ сатылды.
Кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына мҿлкҽти ярдҽм күрсҽтү ҿчен район
территориясендҽ озак вакытлы арендага бирү ҿчен муниципаль милектҽге күчемсез
милек объектлары исемлеге расланды. Бүгенге кҿндҽ исемлеккҽ 25 күчемсез милек
объекты кертелгҽн, шуларның 8е авыл җирлегендҽ урнашкан. 6 күчемсез милек
объекты ташламалы шартларда арендага бирелде.
Күчемсез милек объектларын ачыклау һҽм рҽсмилҽштерү юлы белҽн
муниципаль милекне тулыландыруга аерым игътибар бирелҽ.
Хисап чорында муниципаль милеккҽ 37 объект рҽсмилҽштерелде, шулардан
18е торак-коммуналь хуҗалык объекты.
Җҽмҽгать һҽм коммерциягҽ карамаган оешмаларга түлҽүсез (ашыгыч)
файдалану хокукында муниципаль учреждениелҽр балансында урнашкан 36 бина
тапшырылды.
Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм муниципаль мҿлкҽттҽн нҽтиҗҽле файдалану
салым булмаган керемнҽр керүне арттырырга мҿмкинлек бирҽ. 2019 елда район
бюджетына 152,39 млн сум керде, тҿгҽллҽштерелгҽн еллык план 109,2%ка үтҽде,
анда керемнҽрнең тҿп ҿлешен җир кишҽрлеклҽре ҿчен аренда түлҽүлҽре тҽшкил
итҽ ‒ 92 297,77 мең сум (63%).
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Ҿч һҽм аннан күбрҽк баласы булган гаилҽлҽргҽ ярдҽм итү кысаларында
Ҽлмҽт муниципаль районында 2012-2019 елларда җир участогын бушлай алу
исемлегенҽ 3882 гаилҽ кертелде, шулардан 2369 гаилҽ җир кишҽрлеклҽре белҽн
тҽэмин ителде, бу- 61,03%. 2019 елда җир кишҽрлеге алу исемлеклҽренҽ 373 гаилҽ
кертелде, 265 җир кишҽрлеге бирелде, күрсҽткеч 71,05% тҽшкил итҽ. Күп балалы
гаилҽлҽрне тҽэмин итү ҿчен 140 участок формалаштырылды.
Файдаланылмый торган җир кишҽрлек-лҽрен 2019 елгы язгы-кҿзге кыр
эшлҽренҽ җҽлеп итү максатларында гомуми мҽйданы 8,9 мең га булган 180 авыл
хуҗалыгы җире тикшерелде. Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча гомуми мҽйданы 6045
гектар булган файдаланылмый торган авыл хуҗалыгы җирлҽренең 40 участогы
ачыкланды, шулардан гомуми мҽйданы 2814 гектар булган 19 кишҽрлекне
ҽйлҽнешкҽ кертү буенча чаралар күрелде.
Муниципаль җир контролен гамҽлгҽ ашыру кысаларында 1085 (2018 елда ‒
906) җир кишҽрлеклҽре тикшерелде, 13 ‒ (2018 елда ‒ 8) планлы, 30 (2018 елда ‒
25) планнан тыш тикшерүлҽр үткҽрелде. Ачыкланган хокук бозулар фактлар
кысаларында Татарстан Республикасы буенча Росреестр идарҽсенҽ 32 (2018 елда ‒
25), Россельхознадзорның Татарстан Республикасы буенча идарҽсенҽ ‒ 1 (2018
елда ‒ 4) материал тҿзелеп җибҽрелде.
«Территориянең кадастр планында җир кишҽрлегенең урнашу схемасын
раслау» муниципаль хезмҽте, вҽкалҽтле затның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имзасы белҽн таныкланган электрон документ формасында карарлар
бирүгҽ күчү юлы белҽн камиллҽштерелде.
Муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽ-лҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ
оператив мҽгълүмат бирү мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ смс-юллама җибҽрү юлы белҽн
башкарыла (2019 елда 3564 смс-белдерү җибҽрелгҽн). Муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча мҿлкҽткҽ һҽм җир кишҽрлеклҽренҽ хокукларның
барлыкка килүен, туктатылуын һҽм күчешен теркҽү буенча хезмҽтлҽрне мҿрҽҗҽгать
итүчелҽргҽ Палатадан «бердҽм тҽрҽзҽ» принцибы буенча алырга мҿмкинлек бирҽ.
2020 елга бурычлар:
‒ күпбалалы гаилҽлҽр ҿчен җир кишҽр-леклҽре булдыру һҽм план
күрсҽткечлҽрен тҽэмин итү;
‒ салым булмаган керемнҽр буенча бюджетның планлы күрсҽткечлҽрен үтҽү;
‒ муниципаль мҿлкҽтне хосусыйлаш-тыруның фаразланган планын үтҽү;
‒ җир кишҽрлеклҽрен һҽм күчемсез милек объектларын инвентарьлаштыру
эшен дҽвам итү;
‒ авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге файдаланылмый торган җирлҽргҽ
муниципаль җир контролен кҿчҽйтү;
‒ зиратлар билҽгҽн җир кишҽрлеклҽрен рҽсмилҽштерүне тҿгҽллҽү;
‒ социаль объектлар тҿзү ҿчен җир кишҽрлеклҽрен булдыру һҽм гамҽлгҽ
ашыру;
‒ стационар булмаган сҽүдҽ объектлары буенча электрон сатуларга күчү;
‒ бирелҽ торган мҿлкҽт исемлеген арттыру юлы белҽн урта һҽм кече
эшкуарлык субъектларына мҿлкҽти ярдҽм күрсҽтү.
Тҿзелеш
Тҿзелеш тармагын үстерү, районда гамҽлгҽ ашырыла торган кайбер социальикътисадый мҽсьҽлҽлҽр рҽтендҽ беренчелҽрдҽн булып тора.
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2019 елда 130 464 м2 торак файдалануга тапшырылды, бер кешенең гомуми
мҽйдан белҽн тҽэмин ителеше 27,6 м2 (0,6 м2 га үсеш).
Социаль ипотека программасы буенча 2019 елда район территориясендҽ 628
фатирлы 3 торак йорт, ҿлешле тҿзелештҽ катнашучылар хисабына 319 фатирлы 2
йорт тҿзелде һҽм файдалануга тапшырылды.
Республика программаларын гамҽлгҽ ашыру кысаларында социаль
инфраструктура объектларын тҿзү һҽм капиталь ремонтлау эшлҽре тулы күлҽмдҽ
башкарылды:
«Кҿнбатыш капка» микрорайонында һҽм икенче микрорайонның Тынычлык
урамында ясле тҿркемнҽре белҽн һҽркайсы 220 урынлы 2 балалар бакчасы тҿзелде;
12 балалар бакчасы ремонтланды: 7 шҽһҽр (№39 «Золотой петушок», №33
«Незабудка», №45 «Космос», №27 «Нэни куллар», №47 «Энже бортеге», №48
«Веснянка», №38 «Дельфин») һҽм 5 авыл бакчасы.
Түбҽн Мактама Тельман урамында «Импульс» һҽм «Аэронавт» 2 яшүсмерлҽр
клубы ремонтланды;
«Березка» балалар савыктыру лагеренда 3 спорт мҽйданчыгы (футбол кыры,
баскетбол кыры, тренажерлар) ачылды;
Кузайкино авылында участок хастаханҽсенҽ, Ҽлмҽт район дҽүлҽт
ветеринария берлҽшмҽсенҽ һҽм Чуаш Сҽрҽнендҽ авыл советы бинасына капиталь
ремонт ясалды;
Яңа Троицкий авылында блок-модульле ФАП һҽм Кҽлҽй станциясендҽ табиб
амбулаториясе куллануга тапшырылды.
«Мҽдҽният» милли проекты кысаларында Миңлебай станциясендҽ 200
урынлык мҽдҽният йорты тҿзелде.
Сҽламҽтлек саклау объектларын модернизациялҽү дҽвам итте. Республика
ярдҽме белҽн перинаталь үзҽге булган балалар хастаханҽсенҽ капиталь ремонт
ясалды һҽм янкорма тҿзелде.
Онкология диспансеры бинасында урнашкан радиология корпусын тҿзү
тҽмамланып килҽ. Шулай ук агымдагы елда перинаталь үзҽге булган балалар
хастаханҽсенең яңа хирургия корпусы файдалануга тапшырылачак.
«Татнефть» компаниясе средстволарына ясалма бозлы 2 залы, гомумфизик
ҽзерлек, тренажер, алка кертергҽ ҿйрҽнү заллары (синтетик бозлы махсус
мҽйданчык), 85 урынлы ашханҽ һҽм банкет залы, хоккей мҽктҽбе администрациясе
ҿчен бүлмҽлҽр, медицина пункты, кер юу, сауна, 14 чишенү урыны
җиһазландырылган хоккейчыларны ҽзерлҽү үзҽге тҿзелеше проекты гамҽлгҽ
ашырылды. Ҿченче һҽм дүртенче катларда яшь спортчылар ҿчен 75 урынга
исҽплҽнгҽн тору урыны да бар. Хоккей мҽктҽбе территориясендҽ ачык һавада
шҿгыльлҽнү ҿчен тагын бер спорт мҽйданчыгы тҿзелде.
«Татнефть» ГАҖ ярдҽмендҽ Урсала, Кичүчат, Яңа Никольский мҽдҽният
йортларына капиталь ремонт ясалды.
Соңгы елларда иҗтимагый киңлеклҽрне тҿзеклҽндерү һҽм уңайлы шҽһҽр
мохите булдыру мҽсьҽлҽлҽре беренчел ҽһҽмияткҽ ия.
Заманча шҽһҽр мохитен формалаштыру буенча республика программасы
кысаларында һҽм “Татнефть” компаниясе ярдҽме белҽн үзҽк Ленин урамының
Мҽрҗанидан алып Чехов урамнарына кадҽр булган участогында җҽяүлелҽр
зоналарын, фасадларны һҽм керү тҿркемнҽрен тҿзеклҽндерү эшлҽре башкарылды.
Нефтьчелҽр средствосына шҽһҽр сусаклагычының янҽшҽдҽге территориясен
реконструкциялҽү: тҿбен тирҽнҽйтү эшлҽре, плотина, су үткҽрү һҽм су җибҽрү
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корылмалары, су алу ҿчен мҽйданчыклар, җҽяүлелҽр күпере тҿзү, велосипед
юллары, җҽяүле йҿрүлҽр һҽм йҿгерү ҿчен махсус юллар тҿзү эшлҽре башкарылды.
Нефтьчелҽр ярдҽме белҽн тормышка ашырылачак тагын бер масштаблы
проект ‒ Дала Зҽе елгасында Ҽлмҽт сусаклагычы янындагы территориянең мастерпланын эшлҽү. Проектның максаты ‒ 1700 гектар мҽйданлы территорияне
үзлҽштерү һҽм аны, шҽһҽр мохитенең заманча стандартларын исҽпкҽ алып,
ҽһҽмиятле иҗтимагый киңлеккҽ ҽверелдерү, шул ук вакытта аның табигый
тҽңгҽллеген саклап калу.
30 январьдҽ ачык халыкара архитектура-шҽһҽр тҿзелеше бҽйгесенең беренче
сайлап алу этабы тҽмамланды. «Татнефть» ГАҖ генераль директоры Н.Ҿ. Маганов
җитҽклҽгҽн жюрига Татарстан Республикасы министрлыклары һҽм ведомстволары
вҽкиллҽре, шулай ук территориялҽрне комплекслы үстерү һҽм киңлеклҽрне
планлаштыру ҿлкҽсендҽ Россия һҽм халыкара экспертлар керде. Дҿньяның 16
иленнҽн 115 компаниядҽн кергҽн 44 гариза нҽтиҗҽлҽре буенча 3 финалист
сайланды. Конкурска нҽтиҗҽлҽр апрельдҽ ясалачак.
2018 елның декабреннҽн гамҽлгҽ ашырыла торган озак кҿтелгҽн проект ‒
«Кҿнбатыш капка» микрорайонында инженерлык мҽктҽбе тҿзү. Бүген балалар яшҽү
урыны буенча түгел, ҽ ерак мҽктҽплҽргҽ йҿреп укырга мҽҗбүр. 858 укучыга
исҽплҽнгҽн мҽктҽп агымдагы елның 1 сентябренҽ ачык булырга тиеш.
2020 елга тҿзелеш ҿлкҽсендҽ тҿп бурычлар түбҽндҽгелҽр:
‒ торак тҿзелеше планын үтҽү;
‒ социаль инфраструктура объектларын тҿзү, реконструкциялҽү һҽм капиталь
ремонтлау ҿлкҽсендҽ республика һҽм федераль программаларны алга таба гамҽлгҽ
ашыру;
‒ 3 яшүсмерлҽр клубын, 13 балалар бакчасын, Апак торак пунктында авыл
советы, Ҽлмҽт физик культура кҿллиятенең укыту корпусы һҽм тулай торагы,
Геофизическая урамындагы ветеринария, сҽламҽтлек мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн
балалар ҿчен Ҽлмҽт һҽм Рус Акташ мҽктҽп-интернатлары мҽктҽплҽре, Рус Акташы
урта мҽктҽбе , Тельман урамындагы балалар китапханҽсе биналарыны капиталь
ремонтлау;
‒ «Березка» балалар савыктыру лагеренда 4 спорт мҽйданчыгы, йокы
корпуслары һҽм клуб тҿзү, Урсалабаш авылында блок-модуль технологиясе буенча
ФАП һҽм Ҽлмҽт шҽһҽрендҽ табиблык амбулаториясе;
‒ балалар хастаханҽсенең хирургия корпусын, Ҽлмҽт онкология
диспансерының радиология корпусын, «Кҿнбатыш капка» микрорайонында мҽктҽп
тҿзүне тҽмамлау;
‒ Урсалы микрорайонында 140 урынга исҽплҽнгҽн һҽм Түбҽн Мактама шҽһҽр
тибындагы бистҽдҽ 220 урынга исҽплҽнгҽн балалар бакчалары тҿзү, бу ясле
тҿркемнҽр белҽн тҽэмин ителеш проблемасының кискенлеген киметергҽ мҿмкинлек
бирҽчҽк.
‒ Шевченко һҽм Объездная урамнары белҽн чиклҽнгҽн «Дружба» һҽм
«Агропоселок» микрорайоннары ҿчен шҽһҽр территориясенең архитектур-шҽһҽр
тҿзелеше концепциясен эшлҽү.
Юл хуҗалыгы һҽм транспорт
Ел саен юл хуҗалыгы торышын яхшыртуга юнҽлтелгҽн системалы эш алып
барыла.
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Хисап елында шҽһҽр һҽм районның юл-транспорт инфраструктурасын
үзгҽртеп коруга 1,4 млрд сумнан артык акча юнҽлдерелде. Гомуми озынлыгы 26 км
булган региональ ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын ремонтлауга республика
бюджетыннан 362,4 млн сум акча бүленде.
Республика бюджеты акчалары исҽбеннҽн:
‒ шҽһҽрнең үзҽк ҿлешендҽ ‒ Пушкин, Тынычлык, Свердлов, Кече Ҽминов,
Кече Шевченко урамнарына һҽм квартал эчендҽге юлларга, шулай ук шҽхси сектор
урамнарына ремонт ясалды: РТС районында, Иске Ҽлмҽттҽ, Урсалыда,
Петуховкада, Тихоновкада;
‒ «Каенкай», «Яңа Чишмҽ» һҽм «Ручеек» бакча җҽмгыятьлҽренҽ керү юллары
тҿзелде;
‒ 2,5 км озынлыктагы «Березка» лагерена килү юлын ремонтлады;
‒ 50 млн сум республика бюджетыннан авыл юлларында вак таш түшҽүгҽ
юнҽлтелде. 9 авылдагы гомуми озынлыгы 9 км булган 13 урам норматив хҽлгҽ
китерелде.
Муниципаль юл фонды акчасына гомуми озынлыгы 2,6 км: Клара Цеткин
(Тукайдан алып Чеховка кадҽр); Маяковский (Тимирязевтан Шевченкога кадҽр);
Белоглазов (Радищевтан Чеховка кадҽр); Объездная (Тҿзүчелҽрдҽн Сургутскаяга
кадҽр) урамнарнында ремонт эшлҽре башкарылды.
Гражданнарның үзара салымы программасы кысаларында агымдагы елда
авыл җирлеклҽре юлларын ремонтлауга (асфальтлаштыру, вак таш түшҽү,
чокырлар ремонты) 20 млн сумнан артык акча җибҽрелде, 20 авыл җирлегендҽ
юллар ремонтланды.
«Татнефть» компаниясе генераль директоры Н.Ҿ. Маганов ярдҽме белҽн 2016
елдан ел саен шҽһҽр урамнарын ремонтлауга зур инвестициялҽр бирелҽ. Соңгы 4
елда 30 км озынлыктагы 30 шҽһҽр урамында ремонт үткҽрү мҿмкин булды. 2019
елда магистраль урамнар: Риза Фҽхретдин (Индустриаль урамнан алып СУ-5
боҗрасына кадҽр) Изаил Зарипов (Шевченкодан алып Колшҽрип боҗрасына кадҽр);
Совет (Чеховтан Барудига кадҽр); Монтажная; Түбҽн Мактамада Промышленная да
ремонт эшлҽре башкарылды.
50 млн сум ҿстҽмҽ рҽвештҽ нефтьчелҽр тарафыннан Урсала
микрорайонындагы 28 урам ремонтына бүлеп бирелде, шул исҽптҽн күпбалалы
гаилҽлҽр ҿчен торак тҿзелешенҽ бүлеп бирелгҽн җир кишҽрлеклҽрендҽ: Весенняя,
Беляева, Магистральная, Возрождение, Хезмҽт ветераннары, Кояшлы һҽм
башкалар. Бу муниципалитет адресына килҽ торган бик күп тҽнкыйть
мҿрҽҗҽгатьлҽрен туктатырга мҿмкинлек бирде.
Ҿстҽмҽ рҽвештҽ акчалар нефтьчелҽр тарафыннан юлларны ремонтлауга
бүлеп бирелде:
‒ Югары Мактама, Бишмунча һҽм Ерсубайкино авылларында;
‒ «Дружба» микрорайонындагы Мҿхҽммҽтҗанов, Худяков, Ибраһимов
урамнары;
‒ М5 микрорайонында ‒ күп балалы гаилҽлҽр ҿчен торак тҿзелешенҽ бүлеп
бирелгҽн җир кишҽрлеклҽрендҽ ( Ана Даны, Айвазовский, Шомыртлы ).
50 млн сум акча ТИҮ территориялҽрен тҿзеклҽндерүгҽ бүлеп бирелде.
2019 елда барлыгы 78 км автомобиль юлы ремонтланды.
«Татнефть» ГАҖ акчаларына велоюллар инфраструктурасын тҿзүнең 4
этабын гамҽлгҽ ашыру дҽвам итте. Совет, Нефтьчелҽр, Зарипов урамнары буйлап
велоюллар тҿзелде. Ҽлеге программа кысаларында Урсалда һҽм Комсомол
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паркында тротуарлар тҿзелде, Түбҽн Мактама гомуми велочелтҽр белҽн
берлҽштерелде. 4 ел эчендҽ 107 км велоюл һҽм 47 км якындагы тротуар тҿзелде.
Юл эшлҽренең сыйфатын яхшырту максатларында һҽм «Татнефть»
компаниясенең иганҽчелек ярдҽме белҽн «Транспроект» АҖ эксперт компаниясе
яңадан җҽлеп ителде, ул юл-тҿзелеш эшлҽре циклы дҽвамында урамнарны, ТИҮ
территориялҽрен ремонтлау сыйфатына, велосипед юлларын тҿзүгҽ бҽйсез
тҿзелеш контролен гамҽлгҽ ашырды.
Районның муниципаль маршрут челтҽре 30 маршруттан тора: 14 шҽһҽр яны
автобус маршруты, 7 шҽһҽр автобус маршруты, 6 троллейбус маршруты һҽм 3
сезонлы маршрут бакчачылык ширкҽтлҽренҽ йҿри.
Маршрут челтҽрен киңҽйтү максатыннан якын килҽчҽктҽ троллейбус линиясе
белҽн «Кҿнбатыш капка» һҽм «Яшьлек» микрорайоннары тоташачак. Бүгенге кҿндҽ
ҽзерлек эшлҽре алып барыла, автоном йҿрешле яңа троллейбуслар маршрут сала.
«2018-2028 елларга Ҽлмҽт муниципаль районының транспорт инфраструктурасын
комплекслы үстерү» муниципаль программасы кысаларында 2020 елга беренче
чираттагы бурычлар:
‒ автомобиль юлларын сыйфатлы ремонтлау;
‒ алга таба күп балалы гаилҽлҽр ҿчен торак тҿзелешенҽ бүлеп бирелгҽн җир
кишҽрлеклҽрен юл-транспорт инфраструктурасы белҽн тҽэмин итү;
‒ишегалды территориялҽрен тҿзек-лҽндерү планлаштырыла торган «Безнең
ишегалды» республика программасын гамҽлгҽ ашыру;
‒ юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ килгҽн зыяннарның һҽм үлемнҽрне
таба киметүгҽ юнҽлдерелгҽн чараларны гамҽлгҽ ашыру;
‒ җҽмҽгать транспортының яңа маршрутларын ачу;
‒ иҗтимагый киңлеклҽрне үзгҽртеп кору һҽм уңайлы шҽһҽр мохите булдыру.
Торак-коммуналь хуҗалык
Торак-коммуналь хуҗалык ҿлкҽсе иң мҿһимнҽрдҽн санала һҽм актуаль булып
кала бирҽ.
Торак фондына капиталь ремонт ясау программасы ҽлеге тармакның мҿһим
юнҽлеше булып тора. Ул яшҽү сыйфатын яхшыртуга һҽм уңайлы итүгҽ
юнҽлдерелде.
2019 елда 410 млн сумнан артык суммага 64 торак йортка капиталь ремонт
ясалды, шуларның 13 ендҽ 35 лифт алыштырылды.
Программа гамҽлдҽ булган вакытта 2008 елдан башлап 3,8 млрд сумлык 590
торак йортта капиталь ремонт ясалды. 91 меңнҽн артык кеше яшҽү шартлары
яхшыртылды.
2015 елдан «Татнефть» ГАҖ ярдҽмендҽ «Минем яраткан ишегалдым»
программасы уңышлы гамҽлгҽ ашырыла, аның ярдҽмендҽ күпфатирлы торак
йортлар территориясендҽ 105 балалар уен мҽйданчыгы куелды.
Хисап елында шҽһҽрдҽ 2,1 млн сумлык 9 балалар уен мҽйданчыгы
урнаштырылды.
Торак-коммуналь хуҗалык ҿлкҽсендҽ мҿһим күрсҽткечлҽрнең берсе ‒
халыкның түлҽүлҽр җыю дҽрҽҗҽсе.
Ҽлмҽт районында «Татэнергосбыт» АҖнең Үзҽклҽштерелгҽн исҽп-хисап үзҽге
эшли башлады, ул агент килешүлҽре нигезендҽ идарҽче оешмаларның торак-
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коммуналь хезмҽтлҽр ҿчен түлҽү счетларын формалаштыру буенча хезмҽтлҽр
күрсҽтҽ.
Шҽһҽр халкы мҽнфҽгатьлҽрен кайгырту йҿзеннҽн «Ачык Ҽлмҽт» мҽгълүматаналитика системасы уңышлы эшли. Идарҽче компаниялҽр һҽм подрядчы оешмалар
системасы гамҽлдҽ булган чорда 24000 дҽн артык гариза үтҽлде, шулардан: 2016
елда ‒ 2240, 2017 елда ‒ 5375, 2018 елда ‒ 7407, 2019 елда – 9064 гариза керде.
Проектны үстерү кысаларында информацион – аналитик «Ачык шҽһҽр»
мобиль кушымтасы системасы эшли, ул шулай ук заявкалар бирергҽ, тораккоммуналь хуҗалыктагы актуаль сорауларны хҽл итҽргҽ, заявкаларны үтҽү сыйфаты
турында фикерлҽр калдырырга һҽм индивидуаль исҽплҽү приборлары
күрсҽтмҽлҽрен бирергҽ мҿмкинлек бирҽ.
Шҽһҽрдҽ «Куркынычсыз шҽһҽр» аппарат-программа комплексы кысаларында
иминлек дҽрҽҗҽсен күтҽрү һҽм җинаятьчелек дҽрҽҗҽсен киметү максатында
кешелҽр күплҽп җыела торган урыннарда 200 камера: 1476 камера ‒ сҽламҽтлек
саклау, мҽдҽният, спорт, сҽүдҽ, социаль яклау, мҽгариф, кунакханҽ объектларында,
2025 камера ‒ 548 күп фатирлы торак йортта эшли.
2018 елдан хокук бозучыларны эзлҽү, яшҽүчелҽрне теркҽү һҽм яшҽү кагыйдҽлҽренең үтҽлешен контрольдҽ тоту максатыннан Россия Федераль иминлек
хезмҽтенең ТР буенча идарҽсе бүлеге, Татарстан Республикасы буенча Россия Эчке
эшлҽр министрлыгы белҽн берлектҽ йҿзлҽрне тану системасы белҽн
берлҽштерелгҽн фронталь IP-камералар урнаштырылды.
2019 елда ҽлеге юнҽлештҽ эш дҽвам иттерелде, «Татнефть» ГАҖ акчасына
кешелҽр күплҽп җыела торган урыннарда һҽм күпфатирлы йортларда йҿзлҽрне тану
функциясе белҽн 100 фронталь IP-камера урнаштырылды, шуның нҽтиҗҽсендҽ
Ҽлмҽт районы буенча Россия Эчке эшлҽр министрлыгы бүлеге тарафыннан эзлҽүдҽ
булган 8 һҽм административ хокук бозган ҿчен 26 кеше тоткарланды.
«Шҽһҽр автомобиль юллары идарҽсе» МУП кҿче белҽн урам-юл челтҽрен,
велоюллар, тротуарлар, яшел зоналар, күперлҽр, парклар, скверлар, шҽһҽр
зиратларын карап тоту һҽм аларга хезмҽт күрсҽтү буенча системалы эш алып
барыла. Хисап елында 178 мең м3 кар чыгарылды.
2019 елның кышкы чорында квартал эчендҽге территориялҽрдҽн идарҽче
компаниялҽр тарафыннан 16 мең м3 кар чыгарылды, 485 күпфатирлы торак йортта
түбҽ чистартылды.
2018
елдан
Ҽлмҽт
канализациясенең
чистарту
корылмаларын
реконструкциялҽү эше алып барыла, аны үтҽү 6 этапта (2021 елга кадҽр) каралган.
Чистарту корылмаларын реконструкциялҽүгҽ гомуми чыгымнар 1,3 млрд сум тҽшкил
итҽ (федераль, республика һҽм җирле бюджетлар акчалары). Проект агып тҿшүче
суларны чистартуның заманча технологиялҽрен куллануны күздҽ тота.
«Ҽлмҽт-Водоканал» акционерлык җҽмгыяте «Чиста су» программасы буенча
Урсалы микрорайонында су белҽн тҽэмин итүнең бүлү челтҽрлҽрен проектлау һҽм
тҿзү дҽвам итҽ. Программаны гамҽлгҽ ашыру чорында 2013 елдан 2019 елга кадҽр
22,5 км суүткҽргеч челтҽр салынды, 2019 елда ‒ 5,8 млн сумга 3,8 км.
2019 елда «Ҽлмҽт-Водоканал» акционерлык җҽмгыяте су белҽн тҽэмин итү
челтҽрлҽрен капиталь, агымдагы ремонтлау һҽм реконструкциялҽү буенча 4,7 млн.
сумлык күлҽм башкарды, концессион килешү буенча 278 мең сумлык суүткҽргеч
торбалар яңартылды.
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Иҗтимагый зоналарның мҽйданын арттыру максатында «Ҽлмҽт җылылык
челтҽрлҽре» АҖ кҿче белҽн Белоглазов урамындагы 2 нче район котельныенда
койманы күчерү эшлҽре башкарылды.
2019 елда 8 торак пунктта авария хҽлендҽ булган котельныйларны
алмаштырып тҿзү мҽсьҽлҽсе хҽл ителде һҽм 62 млн. сум күлҽмендҽ финанслау
чыганаклары билгелҽнде.
2020 елда торак-коммуналь хуҗалык ҿлкҽсендҽ ҿстенлекле бурычлар булып
түбҽндҽгелҽр тора:
‒ күпфатирлы торак йортларга капиталь ремонт ясау программасын гамҽлгҽ
ашыру;
«Безнең ишегалды» республика программасын гамҽлгҽ ашыру
‒ муниципаль торакны инвентарьлаштыру;
‒ торак-коммуналь хезмҽтлҽр ҿчен электрон түлҽүлҽрнең популярлыгын
арттыру юнҽлешендҽ халык белҽн эшлҽү;
‒ 8 торак пунктта котельныйлар тҿзү;
‒ канализациянең чистарту корылмаларын реконструкциялҽү эшен дҽвам итү.
Территориаль иҗтимагый үзидарҽ
Шҽһҽр микрорайоннарында яшҽү-челҽрнең кҿнүзҽк социаль мҽсьҽлҽлҽрен
хҽл итү ҿчен Ҽлмҽттҽ 36 территориаль иҗтимагый үзидарҽ эшли (алга таба ‒ ТИҮ).
Территориаль иҗтимагый үзидарҽ-лҽрнең катнашуы нҽтиҗҽсендҽ ел саен
халыктан кергҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр нигезендҽ ишегалларын тҿзеклҽндерү эшлҽре
планы формалаша.
Хисап чорында республика һҽм муниципаль бюджетлар акчаларына 50 млн
сум күлҽмендҽ 12 йортның квартал эчендҽге юлларына ремонт ясалды.
«Татнефть» ГАҖ ярдҽмендҽ 2019 елда 52 ишегалдында юл ҿслеген, су китү
юлларын, керү тҿркемнҽрен, ишегалды территориялҽрен ремонтлау, коймалар,
пандуслар спорт мҽйданчыкларын, эчке мҽйданчыкларны урнаштыру, агач утырту,
корт инфраструктурасын ремонтлау эшлҽре башкарылды, Урсала микрорайонында
мҽдҽният йорты ремонтланды. Нефтьчелҽр тарафыннан Урсала микрорайонындагы
28 урамны ремонтлауга ҿстҽмҽ рҽвештҽ 50 млн сум бирелде, шул исҽптҽн торак
тҿзелешенҽ бүлеп бирелгҽн җир участокларында да.
Территориялҽрне тҿзеклҽндерүдҽ «Татнефть» структурасына кермҽүче
ТИҮнең баш предприятиелҽре дҽ катнаша, алар эстетик күренешне,
микрорайоннарда инфраструктураның эш торышын тҽэмин итҽ.
«Татарстан Республикасында елның иң яхшы ТИҮ» конкурсы кысаларында 11
ишегалдында кече архитектура формаларын урнаштыруга грант ярдҽме күрсҽтелде,
5 ишегалдында квартал эчендҽге яктырту эшлҽре башкарыла.
2019 елда, «Безнең ишегалды» торак территориялҽрен тҿзеклҽндерү буенча
республика проекты кысаларында микрорайоннарда яшҽүчелҽр белҽн 34 очрашу
уздырылды. Йортларны тҿзеклҽндерүнең перспектив планнары турында фикер
алыштылар, инициативалар, киңҽшлҽр, телҽклҽр тыңланды. Очрашуларда шҽһҽр
һҽм район башкарма комитетының барлык җитҽкчелҽре, Татарстан Республикасы
Дҽүлҽт Советы депутатлары, шҽһҽр хезмҽте службалары, ресурс оешмалары
вҽкиллҽре, ТИҮ рҽислҽре, идарҽче компаниялҽргҽ хезмҽт күрсҽтүчелҽр катнашты.
2020 елга иң яхшы белгечлҽрне җҽлеп итеп 178 ишегалды территориясен ремонтлау
планлаштырыла.
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Атна саен сишҽмбе һҽм җомга кҿннҽрен-дҽ җҽмҽгатьчелек кҿчлҽрен ‒ ДНДны
җҽлеп итеп оператив-профилактик чаралар-үткҽрелҽ. Ҽлмҽттҽ ирекле халык
дружинасы саны 165 кеше булган 26 отряд исҽплҽнҽ. 2019 ел йомгаклары буенча
Ҽлмҽт шҽһҽре һҽм Ҽлмҽт муниципаль районы территориясендҽ 312 профилактик
чара уздыру барышында ДНД ҽгъзасы булган 4901 кешене берлҽштерелгҽн халык
дружиналары тарафыннан 2 409 административ хокук бозу һҽм 24 җинаять
ачыклауда ярдҽм күрсҽтелде. ДНД ҽгъзалары 49 массакүлҽм чара уздырганда
җҽмҽгать тҽртибен саклауда катнашты.
Шҽһҽр территориясендҽ җҽмҽгать тҽртибен тҽэмин итүдҽ актив эшчҽнлеге
ҿчен Россия Эчке эшлҽр министрлыгы приказы нигезендҽ Ҽлмҽт районы буенча
бүлекнең 3 ҽгъзасына рҽхмҽт белдерелде. Шулай ук 2019 елның июнендҽ халык
дружинасының 20 актив ҽгъзасына бассейнга «Мирас» һҽм спорт савыктыру
комплексының тренажер залына абонементлар бирелде.
Территориаль иҗтимагый үзидарҽлҽрнең эшчҽнлеге күпкырлы, ул хуҗалык
проблемалары белҽн генҽ чиклҽнмичҽ, халык белҽн кҿндҽлек эшкҽ нигезлҽнҽ.
Ел саен ТИҮ территориялҽрендҽ Яңа ел чыршысын ачу, «Балаларны яклау
кҿне», «Ишегалды бҽйрҽме», «Ҿлкҽн кешелҽр кҿне», «Җиңү кҿне», «Мҽктҽпкҽ
җыенырга ярдҽм ит», ветераннарның юбилярларын котлау чаралары үткҽрелҽ.
2020 елга бурычлар:
‒ гражданнарның социаль якланмаган категориялҽре белҽн эшлҽү;
‒ хокук тҽртибен саклауда ярдҽм күрсҽтү;
‒ микрорайонда яшҽүчелҽрнең ял эшчҽнлеген оештыру.
Экология һҽм табигатьтҽн файдалану
2019 елда табигатьне саклау чараларын гамҽлгҽ ашыру йомгаклары буенча
Ҽлмҽт муниципаль районы ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау ҿлкҽсендҽге казанышлары
ҿчен «ЭКОлидер» республика конкурсында җиңүче булды.
Санитар-экологик икеайлык нҽтиҗҽлҽре буенча район дүрт ел дҽвамында
беренчелекне саклап кала.
Табигатьне саклау буенча уңышлы эшчҽнлек нҽтиҗҽсендҽ безнең район
«Мҽктҽп экопатруле» республика конкурсында «Иң яхшы муниципаль район» булып
танылып, «Макулатура тапшыр – агачны коткар!» дип аталган федераль экология
проектының район этабында җиңүче булды (47,8 тонна макулатура җыелган),
«Дюраселл Раша» Россия бүлекчҽсе белҽн берлектҽ Экология һҽм табигый
ресурслар министрлыгы үткҽрҽ торган акциядҽ 7,5 тонна эшлҽнгҽн батарея җыеп иң
актив катнашучы дип танылды.
Шҽһҽрне яшеллҽндерү эше дҽвам итте. 2019 елда шҽһҽрдҽ һҽм районда
барлыгы 16 503 агач утыртылган, шулардан: 1 203 эре үлчҽмле декоратив агач, 6
300 эре үлчҽмле ылыслы, 9 000 ылыслы агач. «Татнефть» ГАҖ генераль директоры
Наил Ҿлфҽт улы Магановның финанс ярдҽме белҽн соңгы дүрт ел дҽвамында
шҽһҽр территориялҽрендҽ 6 мең эре декоратив агач утыртылды.
Традиция буенча район «Эковесна», «Эколидер», «Мҽктҽп экопатруле», «Яшҽ
урман», «Урман атнасы», «Урман утырту кҿне», «Татарстанның урманнары
чисталыгы», «Чиста яр» табигать саклау республика акциялҽрендҽ катнаша.
Хисап елында «Агачны бергҽлҽп саклыйк» акциясе барышында 27,7 тонна
макулатура җыелды, халыкка 1200 җимеш бирҽ торган алмагач һҽм 9 мең пихта һҽм
нарат үсентесе бирелде.
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2019 елда уку йортлары территория-лҽрендҽ авария хҽлендҽге агачларны
кисү эшлҽре башланды, урынына яшь үсенте утырту шарты белҽн 938 агач киселде.
Урман-Кҽлҽй авылында тҽүлегенҽ 100 м3 метр куҽтле локаль чистарту
корылмалары тҿзелҽ башлады. Су сиптерү канализациясенең 13 ноктасында
чистарту корылмаларын тҿзүгҽ проект-смета документациясе эшлҽнҽ.
табигатьне саклау буенча 2020 елга түбҽндҽге чаралар планлаштырылган:
‒ Дала Зҽе елгасында һҽм шҽһҽр сусаклагычында рекреация зонасын
тҿзеклҽндерү;
‒ шҽһҽр территориясендҽ эре үлчҽмле агачлар утырту эшен дҽвам итү;
‒ яңгыр канализациясе ташлау нокталарында чистарту корылмалары тҿзү;
‒
Р.Акташы
авылында
каты
кҿнкүреш
калдыклары
полигонын
рекультивациялҽүгҽ проект-смета документациясен эшлҽү;
‒ «Экология» милли проекты кысаларында шҽһҽр күлен реабилитациялҽү;
‒ Петуховка микрорайонында канализация тҿзүнең I этабы;
‒ район территориясендҽ кече елгаларны чистарту һҽм тирҽнҽйтү;
‒ рҿхсҽтсез ачылган чүплеклҽрне бетерү;
‒ халыкның экологик белемен һҽм экологик культурасын арттыру.
Авыл хуҗалыгы
Район территориясендҽ 86 авыл хуҗалыгы товар җитештерүчесе, 22
җаваплылыгы чиклҽнгҽн ширкҽт, тҿрле милек рҽвешлҽрендҽге 64 крестьян (фермер)
хуҗалыгы эшчҽнлек алып бара. Районның чҽчүлек мҽйданнары 83 мең гектардан
артык.
Бүгенге кҿнгҽ барлык категориялҽрдҽ авыл хуҗалыгы продукциясенең тулаем
күлҽме 1 млрд 501 млн сум тҽшкил итҽ (2018 ел дҽрҽҗҽсенҽ карата 105%).
Авыл хуҗалыгы продукциясен сатудан акчалата керем 1 млрд 122 млн 686
мең сум тҽшкил итҽ (2018 елга карата 101%).
2019 елда районның агросҽнҽгать комплексы 40 мең гектардан артык
бҿртекле һҽм кузаклы культуралар чҽчте. Кырлардан 97 мең тоннадан артык ашлык
җыелды, бу 2018 елгы күрсҽткечкҽ карата 104% тҽшкил итҽ.
Агымдагы елда районыбызның агросҽнҽгать комплексына грантлар, авыл
хуҗалыгы товар җитештерүчелҽренҽ субсидиялҽр рҽвешендҽ федераль һҽм
республика бюджетларыннан 163 млн сумнан артык финанс ярдҽме күрсҽтелде.
2019 ел йомгаклары буенча эре мҿгезле терлеклҽр саны 10 мең башка җитте,
19 мең тоннадан артык сҿт җитештерелде, бер сыердан 5026 кг күлҽмендҽ.
Терлекчелек продукциясен тҿп җитештерүче ‒ Н.Е. Токарликов исемендҽге
акционерлык җҽмгыяте. 2018 елда файдалануга тҿзеп куллануга тапшырылган
комплекс районыбызга сҿт җитештерү күлҽмнҽрен тотрыкландырырга һҽм
терлекчелек ҿлкҽсендҽ югары күрсҽткечлҽргҽ ирешергҽ мҿмкинлек бирде. 2019
елда комплекста планлаштырылган барлык объектлар тулысынча сафка
басчтырылды, 2020 елда ҿстҽмҽ рҽвештҽ «Карусель» системасының 60 урынлы
сҿтчелек залын тҿзү планлаштырыла.
Фермер Алексей Заикин үзенең эшчҽнлеген сарык үрчетү юнҽлешендҽ
уңышлы алып бара. Хуҗалыктагы баш саны 1600 башка җитҽ. Крестьянфермер хуҗалыгы планнарында 2022 елда сарыклар санын 5 мең башка җиткерү,
сарыклар комплексын тҿзү инвестицион проектын гамҽлгҽ ашыру, 500 башка
исҽплҽнгҽн корпус тҿзелешенең беренче этабы тҿгҽллҽнде инде. Сарык үрчетү
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биналарын тҿзү буенча инвестициялҽр 26 млн сум тҽшкил итҽ. Татарстан
Республикасы Авыл хуҗалыгы һҽм азык-тҿлек министрлыгы программасын гамҽлгҽ
ашыру кысаларында Абердин Ангусс токымындагы ит терлегенең баш саны
хуҗалыкта 260 башка җитте.
2017 елдан башлап район территория-сендҽ Рус Акташы һҽм Ямаш авыллары
янында «Авыл» авыл хуҗалыгы кооперативы эшчҽнлек алып бара, «Яшелчҽ үзҽне»
проекты фермерларга һҽм авыл халкына алга киткҽн инфраструктура, магистраль
су, махсус техника булган югары технологияле кырда эшлҽргҽ мҿмкинлек бирҽ.
Үткҽн елда проектны гамҽлгҽ ашыру дҽвам итте. 170 гектар мҽйданда 17 фермер
1250 тоннадан артык продукция җитештерде: кишер, чҿгендер, пекин кҽбестҽсе,
брокколи, айсберг салаты, кура җилҽге һҽм җилҽк-җимеш. Яшелчҽ саклагыч склад
суыткыч, электр тҿягеч, ваккумлы тҿргҽклҽр һҽм тҿргҽклҽү линиялҽре ҿчен аппарат
белҽн җиһазландырылган.
Терлеклҽрнең баш санын арттыру һҽм авыл хуҗалыгы продукциясен
җитештерү максатларында 2020-2025 елларга Ҽлмҽт муниципаль районы авыл
хуҗалыгы тармакларын үстерү планы эшлҽнде, анда терлекчелек һҽм үсемлекчелек
продукциясен үстерү нокталары күрсҽтелҽ.
2020 елга бурычлар:
‒ терлекчелек һҽм үсемлекчелек ҿлкҽсендҽ заманча технологик процесслар
кертү;
‒ терлекчелек продукциясен җитештерүне 5 %ка арттыру;
‒ үсемлекчелек продукциясен җитештерүне 10 %ка арттыру;
‒ минераль ашламалар туплауны арттыру;
‒ орлык материалын ел саен югары репродукциялҽргҽ яңарту.
Авыл җирлеклҽрен үстерү
Авыл территориялҽрен инфраструктур үстерүгҽ ‒ яшҽү, мҽгариф, ял итү,
спорт белҽн шҿгыльлҽнү ҿчен лаеклы шартлар булдыруга зур игътибар бирелҽ.
9 җирлектҽ юл-урам челтҽрен норматив хҽлгҽ китерү программасы
кысаларында (Бута, Кичү, Колшҽрип, Мҽмҽт, Яңа Троицкий, Түбҽн Мактама, Яңа
Никольский , Яңа Кҽшер, Иске Михайловка) 9 км юл ташлы -ком (2016 елда ‒ 14 км
юл, 2017 елда ‒ 13,5 км юл, 2018 елда ‒ 11 км юл) тҿзелде.
2020 елга 9 нчы җирлектҽ (Рус Акташы, Урман-Кҽлҽй, Югары Актүбҽ,
Колшҽрип, Мҽмҽт, Миннебай, Елховой, Аппак, Борискино) 9 км юл тҿзү
планлаштырыла. «Татнефть» компаниясе бүлеп биргҽн акчага Югары Мактама
авылына керү юлына, Бишмунча авылында Совет урамнарына асфальт түшҽлде,
Ерсубайкино авылы эчендҽге вак ташлы юлларга ремонт ясалды. Түбҽн Мактамыны
комплекслы үстерү кысаларында Экология бистҽсенең 9 урамында юллар тҿзелде.
Районның 11 торак пунктында (Березовка, Багряж-Никольск, Бишмунча, КамаЕлга, Кичуй, Колшҽрип, Миннебай, Миннебай станциясе, Сҿлҽй, Туктар, Урсалабаш)
яктылык диодлы лампалар, яктырткычларны алмаштыру һҽм урнаштыру эшлҽре
башкарылды. 2020 елда районның 15 торак пунктында яктырткычлар, урам
яктырткычлары белҽн идарҽ итү шкафлары (Ямаш, Петровка, Сҿлҽй, Бишмунча,
Кама-Елга, Елхово, Иске Михайловка, Ирекле, Наратлы, Яңа Кҽшер, Ак Чишмҽ, Яңа
Чишмҽ, Салкын Алан, Сосновка) урнаштыру планлаштырыла.

16

Кҽлҽй станциясе бистҽсендҽ нефтьчелҽр ярдҽмендҽ канализациянең
искергҽн челтҽрлҽре белҽн проблема хҽл ителгҽн диярлек: су чыгару челтҽрлҽрен
алыштыру һҽм чистарту корылмаларын монтажлау тҽмамланып килҽ.
Тҽхҽветдинов һҽм Җҽлҽев гаилҽлҽре ярдҽме белҽн Габдрахман авылында
яңа спорт комплексы файдалануга тапшырылды, балалар бакчасы тҿзелде. Белем
бирү сыйфатын яхшырту һҽм профессиональ кадрларны җҽлеп итү максатында
укытучылар ҿчен ике катлы, сигез фатирлы йорт тҿзелде, 7 300 метр суүткҽргеч
алыштырылды, 2 500 метр юлга асфальт салынды, авыл музее тҿзелеше һҽм
мҽчеттҽ ремонтэшлҽре башлады.
Бута, Бишмунча, Кичүчат, Миннебай, Яңа Троицкий, Сҿлҽй, Тихоновка һҽм
Ямаш авылларында балалар ҿчен уен комплекслары куелды.
Сиренькино һҽм Иске Михайловка авылы җирлеклҽре республика ярдҽме
белҽн тракторлар сатып алдылар. Яңа Никольский авылында «Чиста су»
программасы кысаларында суүткҽргеч челтҽрлҽр реконструкциялҽнде.
Республика смотр-конкурсы йомгаклары буенча Габдрахман, Аппак,
Клементейкино, Түбҽн Мактама, Тайсуган һҽм Ямаш җирлеклҽренҽ «Шевроле-Нива»
автомобиле бирелде.
Ел саен уздырыла торган традицион экологик икеайлык чорында, халык
катнашканда, җирлеклҽр территориялҽрен һҽм автомобиль юлларының юл буе
полосаларын санитар чистарту үткҽрелҽ. Ачыкланган чүплеклҽрне бетерүдҽ
нефтьчелҽр ярдҽм итҽ. Җирлеклҽрдҽ каты кҿнкүреш калдыклары полигоннарының
күпчелек ҿлеше бетерү махсус билгелҽнгҽн бункер мҽйданчыклары ярдҽмендҽ
мҿмкин булды. Авыл кешелҽре «Чиста ярлар» акциясендҽ актив катнашып
тҿзеклҽндерү эшлҽрен башкардылар һҽм су объектлары һҽм чишмҽлҽр тирҽсен
җыештыруны оештырдылар.
2014 елдан башлап районның авыл җирлеклҽре территориялҽрендҽ
гражданнарның үзара салымы буенча җирле референдумнар үткҽрелде.
2019 елда традицион референдумнар урынына җыеннар узды. Алар районның
һҽр торак пунктында үткҽрелде, аларда 30дан артык аларда сайлаучы катнашты.
Үткҽрелгҽн 72 җыеннан 66 сы узган дип табылды. Тҿрле торак пунктларда түлҽүлҽр
күлҽме 200 сумнан 5600 сумга кадҽр билгелҽнде. Түлҽүнең максималь күлҽме
Салкын Аланда яшҽүчелҽр тарафыннан ‒ 5600 сум (авыл ихтыяҗлары ҿчен трактор
сатып алуга), Болгар-1дҽ ‒ 2000 сум (яңа су скважинасы бораулау ҿчен), җыеннар
Рус Акташында, Тихоновкада һҽм Түбҽн Мактамада үткҽрелде. Ҽмма, халыкның
килү дҽрҽҗҽсе түбҽн булу сҽбҽпле, узмады дип танылды.
Җыенда авыл кешесен борчый торган традицион сораулар каралды: юлларны
тҿзеклҽндерү һҽм тҿзү, урамнарны яктырту, су белҽн тҽэмин итү системалары,
һҽйкҽллҽр, зиратлар, чишмҽлҽр.
Шҽхси ярдҽмче хуҗалыкларга ярдҽм итү максатында 2017 елдан авылда кече
эшкуарлыкны үстерүгҽ ярдҽм итү буенча 3 еллык программа эшли.
2019 елда:
‒ 8 шҽхси ярдҽмче хуҗалык минифермалар тҿзүдҽ катнашты. Татарстан
Республикасы һҽм Ҽлмҽт муниципаль районы бюджетларыннан 3 млн 300 мең сум
акча түлҽнде;
‒ 4 һҽм аннан күбрҽк сыеры булган шҽхси хуҗалыкларга 15 саву җайланмасы
сатып алуга 300 мең сум субсидия бирелде;
‒ шҽхси ярдҽмче хуҗалыклар тарафыннан 14 сыер сатып алуга 210 мең сум
күлҽмендҽ субсидиялҽнде;
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‒ районда үзҽклҽштерелгҽн мал азыгы ҽзерлҽү оештырылган ‒ хуҗалыкларга
ташламалы бҽядҽн азык ҽзерлҽү ҿчен кече механизация бирелде.
2020 елга ҿстҽмҽ рҽвештҽ кече механизация ‒ чапкычлар сатып алу
планлаштырыла, аларны җҽйге чорда җирлек ихтыяҗлары ҿчен дҽ, терлек азыгы
ҽзерлҽү ҿчен дҽ кулланырга мҿмкин.
Шҽһҽр базары янында Ленин урамында җитештерелгҽн продукцияне сатуда
авыл халкына ярдҽм күрсҽтү ҿчен, Кузай авылы юл-чатында 64 сҽүдҽ урыны булган
16 сҽүдҽ павильоны эшли.
Авыл эшкуарлыгын үстерүнең стратегик юнҽлешлҽре ‒ элеккечҽ терлекчелек,
умартачылык, яшелчҽчелек.
Шулай ук безнең район территориясендҽ кошчылык һҽм балыкчылык ҿчен
файдаланылмый торган буалар да күп.
Безгҽ яңа эш урыннары булдыру һҽм авыл эшкуарлыгын үстерү мҿһим.
Авылга ярдҽм итү һҽм халкының тормыш сыйфатын яхшырту ‒ авыл хуҗалыгын
модернизациялҽү, авыл халкының яшҽү һҽм эшлҽү ҿчен уңайлы шартлар тудыру
дигҽн сүз ул.
Агымдагы елда эшчҽнлекнең ҿстенлекле юнҽлешлҽре булып кала:
‒ авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру һҽм авылда кече
хуҗалыкларны үстерү программасында катнашучылар санын арттыру, кооператив
хҽрҽкҽтенҽ җҽлеп итү;
‒ шҽхси ярдҽмче хуҗалыкларда җитештерелгҽн продукцияне эшкҽртү һҽм
сату ҿчен мҿмкинлеклҽр тудыру;
‒ гражданнарның үзара салым акчаларын үз вакытында үзлҽштерү;
‒ су җыю скважиналарын лицензиялҽү чараларын үткҽрү, авыл халкын эчҽргҽ
яраклы сыйфатлы су белҽн тҽэмин итү, авыл торак-коммуналь хуҗалыгын булдыру
һҽм оештыру;
‒ җирлеклҽр территориясендҽ каты кҿнкүреш калдыкларын аерым җыюны
оештыру.
Сҽламҽтлек саклау
Районда уңай демографик вҽзгыять саклана, ел нҽтиҗҽлҽре буенча халыкның
табигый үсеше 319 кеше тҽшкил итте. 2019 елда районда 2481 бала туган.
Халыкның гомуми үлеме 7,1 %ка кимеде һҽм 1000 кешегҽ 10,4 % тҽшкил итте.
Шунысын да билгелҽп үтҽргҽ кирҽк, бу халыкның структурасы ҿлкҽн яшьтҽге тҿркем
затларының ҿлешен арттыру ягына үзгҽрү фонында бара.
2019 елда, 2018 ел белҽн чагыштырганда, тҿп сҽбҽплҽрдҽн үлүчелҽр саны
кимүнең уңай динамикасы күзҽтелҽ, шул исҽптҽн: кан ҽйлҽнеше системасы
авыруларыннан үлүчелҽр саны 15,4 %ка, миокард инфарктыннан 25 %ка, сулыш
органнары авыруларыннан 16,8 %ка, тышкы сҽбҽплҽрдҽн 3,8 %ка. 11 %ы на юлтранспорт һҽлакҽтеннҽн. Хезмҽткҽ яраклы яшьтҽге гражданнар үлеме саны кимү
тенденциясе саклана. Соңгы 5 елда системалы эш нҽтиҗҽсендҽ безнең районда
хезмҽткҽ сҽлҽтле яшьтҽге халыкның үлүе 34,5 %ка кимеде.
Медицина учреждениелҽренең алга киткҽн челтҽре районның аерым
үзенчҽлеге булып тора, бу халыкка туган шҽһҽрендҽ беренчел, махсуслаштырылган
һҽм югары технологияле медицина ярдҽмен алырга мҿмкинлек бирҽ.
2019 елның 1 январенҽ 7 дҽүлҽт автоном медицина учреждениесе,
«Татнефть» ААҖ һҽм Ҽлмҽт шҽһҽренең медсанчасте, республика сҽламҽтлек
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саклау учреждениелҽренең 8 филиалы эшли. Беренчел медицина ярдҽме алу
мҿмкинлеге 51 ФАП, 3 офис гомуми практика табибы һҽм педиатр, 6 табиб
амбулаториясе һҽм 2 участок хастаханҽсе эше белҽн тҽэмин ителҽ.
2019 елда халыкка югары технологияле медицина ярдҽме күрсҽтү
программасын гамҽлгҽ ашыру дҽвам ителде, «Татнефть» ААҖ һҽм Ҽлмҽт
шҽһҽренең Медсанчастендҽ республика программасы кысаларында 4000нҽн артык
югары технологияле операция уздырылды, шуларның һҽрберсе ашыгыч тҽртиптҽ.
«Демография» милли проектын гамҽлгҽ ашыру кысаларында Татарстан
Республикасында 2019 елның 1 сентябреннҽн «Мобильная поликлиника» эшли
башлады. «Камаз» базасында заманча күчерелмҽ диагностика һҽм лаборатория
җайланмалары белҽн җиһазландырылган мобиль комплекс Ҽлмҽт муниципаль
районының авыл җирлеклҽренҽ булды. 2019 елда табиблары бригадасы
тарафыннан барлыгы 5561 авыл кешесе тикшерелде.
«Ҿлкҽн буын» тҿбҽк проектын гамҽлгҽ ашыру кысаларында Социаль яклау
идарҽсе белгечлҽре 2019 елның 1 сентябреннҽн авыл җирлегендҽ яшҽүче 65
яшьтҽн ҿлкҽнрҽк затларны диспансеризация үткҽрү ҿчен медицина оешмаларына
алып килделҽр. Пассажирларны ташу махсуслаштырылган автомобильдҽ алып
барыла, ул сҽламҽтлек мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн кешелҽрне транспортлау
җайланмалары белҽн җиһазландырылган, 4 ай эчендҽ 687 кеше медицина ярдҽме
алды. Беренче чиратта, бу хезмҽт 65 яшьтҽн ҿлкҽнрҽк аз хҽрҽкҽтле гражданнарга
күрсҽтелҽ.
Районда 3 нче поликлиника базасында 65 яшьтҽн ҿлкҽнрҽк затларга
махсуслаштырылган медицина ярдҽме күрсҽтү ҿчен гериатрик кабинетлар ачылды.
Узган ел 773 кеше «гериатрия» профиле буенча медицина ярдҽме алды, шуларның
70 е үзҽк район хастаханҽсенең тҽүлек буе эшли торган бүлеге шартларында.
Тормыш озынлыгын арттыру буенча нҽтиҗҽле чаралар булып хҽвеф-хҽтҽр
факторларын анализлау, авыруларны профилактикалау һҽм гражданнарны сҽламҽт
яшҽү рҽвешенҽ этҽрү тора. 2019 елда профилактик максат белҽн 45 мең ҿлкҽн кеше
һҽм һҽр бала тикшерлгҽн. Безнең халыкны үз сҽламҽтлеклҽренҽ игътибар белҽн
карарга, скриннинг медицина тикшерүе узарга ҿйрҽтергҽ кирҽк.
Гамҽлгҽ ашырылучы чаралар халыкны профилактик тикшерүлҽр белҽн тҽэмин
итүне 27%тан 45%ка кадҽр арттырырга мҿмкинлек бирде. Шул ук вакытта балалар
саны 100% тҽшкил итте, 65 яшьтҽн ҿлкҽнрҽклҽр 74,3%.
Авыл сҽламҽтлек саклау учреждение-лҽрен модернизациялҽү дҽвам итҽ,
республика бюджеты акчасыннан Яңа Троицкий авылында фельдшер-акушерлык
пункты тҿзелешенҽ 2953,14 мең сумлык акча һҽм Кҽлҽй станциясендҽ 12 677,71 мең
сумлык табиб амбулаториясе тҿзелеше тҽмамланды. Кузай участок хастаханҽсенҽ
капиталь ремонт ясалды. Балалар стационары хирургия корпусын тҿзү дҽвам итҽ.
Онкология диспансерының радиология корпусын тҿзү тҿгҽллҽнеп килҽ.
2019 елда Татарстан Республикасы Президенты Р.Н. Миңнеханов карары
белҽн заманча ашыгыч ярдҽм автомобильлҽре сатып алуга акча бүлеп бирелде.
Заманча медицина җиһазлары белҽн тулысынча җиһазландырылган 15 автомобиль
алгач, без 100%ка ашыгыч медицина ярдҽме станциясенең автопаркын яңарта
алдык.
«Татнефть» компаниясенең финанс ярдҽме нҽтиҗҽсендҽ узган елда тиревенерология диспансерында ремонт эшлҽре үткҽрелде.
Районда беренче тапкыр 5 еллык «Ҽлмҽт муниципаль районының сҽламҽтлек
саклау ҿлкҽсендҽ кадрлар сҽясҽте» муниципаль программасы расланды, районнан
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медицина югары уку йортларында максатчан юллама буенча укучы студентлар саны
арттырылды. «Татнефть» компаниясенең финанс ярдҽме белҽн 11 муниципаль
фатирда капиталь ремонт үткҽрелде һҽм 14 яңа фатир сатып алынды, Кҽлҽйдҽ
«Медиклар йорты»н ремонтлау дҽвам итҽ. 29 табиб республика программасы
буенча яңа йортларда фатир алды, барлыгы 46 табиблар гаилҽсе ҿй туен билгелҽп
үтте.
Ҽлмҽт муниципаль районында 2020 елның 1 январенҽ 602 табиб эшли
(шуларның 14 е авыл җирлегендҽ). Узган елда гына да 81 табиб эшкҽ кабул ителгҽн,
шуларның 21 е яшь белгеч.
Мҽктҽп укучыларының һҿнҽри ориентациясен киңҽйтү максатыннан, Казан
дҽүлҽт медицина университеты белҽн берлектҽ Ҽлмҽт шҽһҽренең 20 нче урта
белем бирү мҽктҽбе базасында 50 бала профильле медицина классында белем ала.
Бүген
цифрлы
мҽгълүмат-коммуникация
технологиялҽрен
куллануга
нигезлҽнгҽн процесс кына нҽтиҗҽле булырга мҿмкин. Һҽм медицина искҽрмҽ түгел.
45% граждан табибка электрон язылу хезмҽтен кулланды, 55% электрон терминал
аша турыдан-туры учреждениедҽ язылды. ТР Мҽгълүматлаштыру һҽм элемтҽ
министрлыгы белҽн берлектҽ быел авыл җирлеклҽрендҽ медицина объектларын
(табиб амбулаториялҽре, участок хастаха-нҽлҽре, фельдшер-акушерлык пунктлары)
һҽм гомуми практика табиблары офисларын тоташтыру мҽсьҽлҽсе хҽл ителде.
Авыл халкы ҿчен хҽзер табибка кабул итүгҽ читтҽн торып электрон язылу,
диагностик тикшеренүлҽргҽ юнҽлеш алу мҿмкинлеге бар. 2019 елның 12 аенда
ҽлеге хезмҽттҽн 16368 кеше файдалана алды.
Сҽламҽтлек саклауны цифрлаштыру эшен киңҽйтеп, районда «Цифрлы ФАП»
проекты эшли башлады. Бүген табиб консультациясе алу ҿчен авылда яшҽүчегҽ
һҽрвакыт шҽһҽргҽ чыгып йҿрергҽ кирҽкми. Турыдан-туры ФАПта телеконсультация
форматында табиб киңҽшлҽрен алырга мҿмкин. Бу проект Бишмунча авылында,
Иске Михайловка, Яңа Тройцкий, Яңа Никольскийда, Яшьлҽр бистҽсендҽ гамҽлгҽ
ашырылды, 144 телеконсультация үткҽрелде. Килҽсе елда без авыл җирлеклҽрендҽ
ҽлеге хезмҽт күрсҽтүне киңҽйтелҽчҽк.
2020 елга бурычлар:
‒ халыкның сҽламҽтлеген саклау, үлемне булдырмый калу һҽм гомер
озынлыгын арттыру;
‒ беренчел медицина ярдҽменнҽн файдалану мҿмкинлеген арттыру: белгечлҽрнең консультациясен кҿтү һҽм диагностик тикшеренүлҽр уздыру вакытын киметү;
‒ барлык яшьтҽге кешелҽрнең профилактик тикшерүлҽрен киңҽйтү;
‒ сҽламҽтлек саклау тармагында кадрлар кытлыгын киметү ҿчен районга
табиблар җҽлеп итү;
‒ укытуның иң яңа методикаларын кулланып, белгечлҽрнең квалификациясен
күтҽрү;
‒ балалар стационары хирургия корпусын тҿзүне тҽмамлау;
‒ балалар стационары ҿчен блок-модульле технология буенча котельный
тҿзелешен тҽмамлау;
‒ онкология диспансерының радиология корпусын тҿзүне тҽмамлау;
‒ яңа перинаталь үзҽкне (бала тудыру йортын) проектлау;
‒ үзҽк район хастаханҽсе стационарының гамҽлдҽге бинасын капиталь
ремонтлауны һҽм яңа корпусын тҿзүне проектлау;
‒ табиб амбулаториясенең блок-модуль технологиясе буенча
ДОСААФ районында һҽм Урсалбаш авылында ФАП тҿзү.
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Халыкны социаль яклау
Хисап чорында социаль ярдҽм чаралары белҽн районның 75 мең кешесе:
Бҿек Ватан сугышы ветераннары, хезмҽт ветераннары, хҽрби хҽрҽкҽтлҽр
ветераннары, реабилитациялҽнгҽн гражданнар, инвалидлар, инвалид балалар,
ЧАЭСта һҽлакҽтне бетерүдҽ катнашучылар, ятим балалар, күп балалы гаилҽлҽр,
авыр тормыш хҽлендҽ калган гаилҽлҽр алды, аларга 650 млн сумлык ярдҽм
күрсҽтелде.
Районда 12 меңнҽн артык инвалид яши, аларның 700 дҽн артыгы сҽламҽтлек
мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн балалар,1 меңнҽн артыгы тумыштан инвалид. Хисап елы
дҽвамында индивидуаль программасы нигезендҽ 861 ҿлкҽн кеше реабилитациялҽү
үзҽклҽренҽ, 113 инвалид бала тернҽклҽндерү үзҽклҽренҽ җибҽрелде.
Ҽлмҽт районында 2 меңнҽн артык күп балалы 264 опекун, 31 тҽрбиягҽ бала
алучы гаилҽ яши. Аларга ярдҽм итү ҿчен ел максатыннан 200 млн. сумнан артык
акча бүлеп бирелде. Социаль контракт тҿзү юлы белҽн бер миллион сумнан артык
суммага балалар белҽн 51 гаилҽгҽ ярдҽм күрсҽтелде. Эш нҽтиҗҽсендҽ 18 кеше
үзмҽшгуль буларак теркҽлде, 3 кеше эшкҽ урнаштырылды, 3 кеше шҽхси ярдҽмче
хуҗалык үсеше белҽн шҿгыльлҽнҽ башлады, 1 кеше алкоголизмнан арынды, 6
гаилҽгҽ алимент түлҽтү ҿлешендҽ ярдҽм күрсҽтелде. Социаль контрактлар тҿзегҽн
гаилҽлҽрнең 61 проценты «ярлылык» чигеннҽн чыкты. «Опека» социаль ярдҽм
күрсҽтү үзҽгенең гаилҽгҽ һҽм балаларга социаль ярдҽм күрсҽтү бүлеге тарафыннан
социаль куркыныч хҽлдҽ булган 88 гаилҽ патронлана. 2019 елда бүлекчҽ
хезмҽткҽрлҽре тарафыннан 18 803 социаль-кҿнкүреш хезмҽте күрсҽтелде.
Демографик ситуацияне яхшырту максатларында 2018 елның 1 январеннҽн
беренче бала тууга бҽйле рҽвештҽ айлык яңа түлҽү кертелде. 2019 елда айлык
түлҽү күлҽме 8896 сум тҽшкил итте. Ел дҽвамында ҽлеге түлҽү ҿчен 638 ҽлмҽтле
мҿрҽҗҽгать иткҽн, аларга барлыгы 46 млн 348 мең сум акча түлҽнгҽн.
Авылда демографик хҽлне яхшыртуга юнҽлдерелгҽн икенче түлҽү ‒ авыл
җирлегендҽ кимендҽ ҿч ел даими яшҽүче хатын-кызларга бер тапкыр бирелҽ торган
түлҽү. 2019 ел дҽвамында 89 анага 50 млн 50 мең сум түлҽнде, шулардан 77 хатынкыз 50 мең сум алды, 12 хатын-кыз ‒ 100 мең сум алды.
2018 елның 1 январеннҽн ана капиталы хисабына икенче бала туу сҽбҽпле,
айлык яңа түлҽү кертелде. Гаилҽнең һҽр ҽгъзасына соңгы 12 айда керем 14034
күлҽме сумнан кимрҽк булганнар айлык, 8896 сум күлҽмендҽге түлҽүлҽрне алырга
хокуклы. Ел дҽвамында ҽлеге түлҽүне алуга 1,9 млн сумлык ана капиталын(гаилҽ)
алучы 26 кеше мҿрҽҗҽгать итте.
Ана (гаилҽ) капиталы исҽбенҽ 1221 гаилҽ сертификатлар алды, ҽ 1160 гаилҽ
торак шартларын яхшыртуга 504 млн сум юнҽлдерде.
Ҿлкҽн буын гражданнарына уңайлы шартлар тудыруга аерым игътибар
бирелҽ. Бүгенге кҿндҽ шҽһҽрдҽ һҽм районда 1752 Бҿек Ватан сугышы ветераны һҽм
Бҿек Ватан сугышы ветераннарының тол хатыннары яши.
«Демография» илкүлҽм проектын гамҽлгҽ ашыру кысаларында 2019 елның сентябреннҽн алып, 65 яшьтҽн ҿлкҽнрҽк, авыл җирлеклҽреннҽн, диспансеризациялҽнергҽ тиешле 700 начар хҽрҽктлҽнүче граждан медицина учреждениесенҽ махсус җиһазландырылган транспортта китерелде.
Бушлай бирелҽ торган «Сиделка» хезмҽт күрсҽтү проекты старт алды.
Мондый хезмҽттҽн 31 кеше файдаланды.
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2020 елның 1январенҽ районда 55432 пенсионер исҽплҽнҽ. Россия Пенсия
фонды бюджетыннан 10,3 млрд сумнан артык күлҽмдҽ түлҽүлҽр башкарылды.
Пенсиянең уртача күлҽме 2020 елның 1 январенҽ 15537 сум тҽшкил итте (2019 елда
- 14616 сум).
2019 елның 1 январеннҽн авыл хуҗалыгында кимендҽ 30 ел эшлҽгҽн, яки
авыл җирлегендҽ яшҽмҽгҽн 830 пенсионерга 1333 сум, 54 тиен күлҽмендҽ түлҽү
теркҽлгҽн.
102 бүлекчҽне берлҽштергҽн ветераннар советы үз эшчҽнлеген уңышлы алып
бара. Ветераннар советы күп тапкырлар грант конкурсларында (РФ Президенты
гранты һҽм 542655 сумлык ОМК-Партнерлык гранты) җиңүче булды һҽм хаклы
рҽвештҽ Татарстан Республикасында пенсионерлар белҽн эшлҽү буенча иң яхшы,
Россиядҽ иң нҽтиҗҽле оешма булып санала.
Җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан үткҽрелгҽн бҽйгедҽ актив катнашу нҽтиҗҽсендҽ
«1941-1945 еллар Бҿек Ватан сугышының гаилҽ фотохроникасы» бҿтенроссия
конкурсында 1 нче урынны, 1941-1945 елларда Бҿек Ватан сугышында Җиңүнең 75
еллыгы уңаеннан Татарстан Республикасы буенча беренче урыннарны яуладылар.
Ел саен «Актив озын гомер» программасында катнашучылар саны арта. 12
меңнҽн артык пенсионер сҽламҽтлҽндерү чараларына җҽлеп ителгҽн. Ташламалы
шартлар буенча пенсия яшендҽге 1500дҽн артык кеше бассейннарга йҿри, ГТО
хҽрҽкҽтендҽ актив катнаша.
«Скандинавия йҿреше», велосипед хҽрҽкҽте киң үсеш ала. Яңа спорт
юнҽлеше ‒ «Городки» үзлҽштерелде. Ветераннар советы каршында 7 физкультурасҽла-мҽтлҽндерү клубы эшли. Ҽлмҽт районы җыелма командасы ‒ «Ҿченче яшь»
спартакиадасында Татарстан Республикасының күп тапкырлар призеры булды. Йҿзү
эстафетасында 1 нче урынны, йҿзү буенча гомумкоманда зачетында 3 нче урынны
алдылар.
Шҽһҽр һҽм районда сҽламҽтлҽндерү клубларына берлҽшергҽ һҽм сҽламҽт
яшҽү рҽвеше алып барырга телҽүче ҿлкҽн яшьтҽге гражданнар саны арта.
Агымдагы елда тҿп бурычлар түбҽндҽгелҽр:
‒ социаль ярдҽм күрсҽтү, беренче чиратта, аеруча мохтаҗ гражданнарга, шул
исҽптҽн социаль контракт нигезендҽ;
‒ РФ Президентының 2018 елның 07 маендагы 204 номерлы Указын гамҽлгҽ
ашыру кысаларында Россия Федерациясе Хезмҽт һҽм социаль яклау министрлыгы
уздыра торган ярлылыкны киметү буенча сынау проектында катнашуны тҽэмин итү,
аның нигезендҽ милли максатларның берсе Россия Федерациясендҽ ярлылык
дҽрҽҗҽсен 2024 елгакарата ике тапкыр киметү;
‒ балалары булган гаилҽлҽргҽ Татарстан Республикасында «Демография»
милли проектын гамҽлгҽ ашыру кысаларында дҽүлҽт ярдҽме күрсҽтү;
‒ аз керемле гражданнарның тормыш сыйфатын аларның үз-үзен тҽэмин итүгҽ
мҿмкинлеклҽрен активлаштыру юлы белҽн күтҽрү;
‒ авыр тормыш хҽлендҽ калган балалар ҿчен гаилҽне саклап калу;
‒ социаль куркыныч хҽлдҽге күпбалалы гаилҽлҽрнең һҽм гаилҽлҽрнең яшҽү
шартлары торышына даими мониторинг ясау;
‒ ҿлкҽн буынның тормыш сыйфатын яхшыртуны «Демография» милли
проектын, «Актив озак яшҽү» программасын үстерүне дҽвам итү;
‒
Физкультура-савыктыру
дҽреслҽренҽ
һҽм
социаль
туризмга
пенсионерларның күпчелеген җҽлеп итү.
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Мҽгариф
2019 елда район мҽгариф системасы эшчҽнлеге белем бирүнең сыйфатын
күтҽрүгҽ, конкурентлыкка сҽлҽтлелеген арттыруга һҽм белем бирү процессының
имин һҽм уңайлы шартларын булдыруга юнҽлдерелде.
Районда 90 мҽктҽпкҽчҽ белем бирү, 2 шҽхси белем бирү учреждениесе, 2
муниципаль белем бирү үзҽге эшли, аларга 12812 бала йҿри. Мҽктҽпкҽчҽ белем
бирү программасына 3 яшьтҽн алып 7 яшькҽ кадҽрге барлык балалар кертелгҽн. Аз
комплектлы ҿлкҽн яшьтҽге яшь тҿркемнҽрен берлҽштерү исҽбенҽ 2 яшлек балалар
ҿчен 306 ҿстҽмҽ урын булдырылды (11 балалар бакчасында 12 тҿркем).
2020 елның 1 январенҽ балалар бакчаларына урнаштыру буенча чиратта
теркҽлгҽн 1,5 яшьтҽн 3 яшькҽ кадҽрге балалар саны 2950 кеше тҽшкил итҽ (2018
елга караганда 298 балага күбрҽк). Мҽктҽпкҽчҽ белем алу узган елгы дҽрҽҗҽдҽ
сакланган һҽм 70,1% тҽшкил итҽ (ТР ‒ 68,8%).
«Татнефть» ГАҖ ярдҽме белҽн балалар бакчаларында предмет-үстерү
мохите баетылды: заманча 5 спорт комплексы урнаштырылды, «Диалог» «Ачыклык»,
«Каршы килү диалогы мҽктҽбе» белем бирү программалары кысаларында уку
процессының дҽвамы буларак 198 агач конструктор сатып алынды.
2019 елда мҽктҽпкҽчҽ мҽгариф учреждениелҽрендҽ тҿрле конкурсларда һҽм
грантларда җиңүлҽр:
‒ 46 нчы «Золушка» балалар бакчасы ‒ «Иң яхшы билингваль балалар
бакчасы» Гранты җиңүчесе (500 000 сум);
‒ «ЦРР-д/с № 50 «Лҽйсҽн» тҽрбиячесе Захарова Айзирак Илгиз кызы ‒
«Россия тҽрбиячелҽре» VII Бҿтенроссия конкурсының «Белем бирү оешмасының иң
яхшы тҽрбиячесе» номинациясендҽ лауреат;
‒ «Бҽлҽкҽч» 1нче гимназия педагогы Ольга Николаевна «Иминлек белемнҽре
мҽктҽбе» республика смотр-конкурсында җиңүче;
‒ «Сҽйяр» республика театр фестивале конкурсында «Тылсымлы сарай» 36
нчы балалар бакчасы 2 нче урынны алды;
Рус Акташы авылы «Дюймовочка» 1 нче балалар бакчасы һҽм 63 нче
«Калинка» балалар бакчасы «Красивая школа-2019» Республика конкурсының
«Сҽламҽтлек һҽм шатлык территориясе» номинациясендҽ 2 нче урынны алды.
Ҽлмҽт муниципаль районында:
‒ 54 муниципаль белем бирү учреждениесе, 4 дҽүлҽт һҽм 4 шҽхси мҽктҽп, 3
ҿстҽмҽ белем бирү учреждениесе, 1 ПМПК. Барлыгы 66 учреждение.
Шҽһҽр һҽм район мҽктҽплҽрендҽ 25565 укучы белем ала.
Федераль милли проектлар кысаларында мҽктҽплҽрне заманча җиһазлар
белҽн тҽэмин итү алып барыла. 2019 елда «Заманча мҽктҽп» проекты кысаларында
Рус Акташы, Кҽлҽй, Урман-Кҽлҽй авыл мҽктҽплҽре базасында «Үсеш ноктасы»
санлы һҽм гуманитар профильле мҽгариф үзҽклҽре тҿзелде. ОБЖ, информатика,
технологиялҽр
беренче
медицина
ярдҽме
күрсҽтү
җайланмалары,
робототехниканың 7 җыелмасы, 3 квадрокоптер, интерактив такталар, виртуаль
чынбарлык күзлеклҽре, 10 ноутбук, һҽр мҽктҽпкҽ 1700 мең сумнан артык шахмат
ҿстҽллҽре белҽн җиһазландырылды.
«Үсеш ноктасы» проекты ярдҽмендҽ үзгҽрешлҽр укытучылар һҽм укучылар
тормышында гына түгел, ҽ тулы бер торак пунктларда да бара. Сүз дҽ юк, бу шҽһҽр
һҽм авыл мҽктҽплҽре арасындагы аерманы киметүгҽ ярдҽм итҽ, безнең мҽктҽп
укучылары ҿчен сыйфатлы заманча белем бирү мҿмкинлеклҽрен киңҽйтҽ,
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балаларда заманча технологик һҽм гуманитар күнекмҽлҽр формалаштырырга ярдҽм
итҽ. 2020 елда «Үсеш ноктасы» ачылу Габдрахман урта мҽктҽбе базасында
планлаштырыла.
Җайлаштырылган программалар буенча белем бирү эшчҽнлеген гамҽлгҽ
ашыручы оешмаларда матди-техник база яңартылды. «Сҽламҽтлек мҿмкинлеклҽре
чиклҽнгҽн балалар ҿчен Ҽлмҽт интернат-мҽктҽбенҽ» һҽм 19 нчы сҽламҽтлек
мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн балалар ҿчен мҽктҽпкҽ хезмҽт остаханҽлҽре ҿчен
җиһазлар, педагог-психолог, дефектолог укытучы, логопед укытучы кабинетлары
алынды.
ТР Мҽгариф министрлыгы ярдҽмендҽ 1 балалар бакчасында һҽм 2 мҽктҽптҽ
«Уңайлы мохит» булдырылды. «Аленький цветочек» 18 нче катнаш тҿрдҽге балалар
бакчасы»н җиһазландыруга федераль бюджеттан 580 мең сум, республика
бюджетыннан ‒ 420 мең сум, Ҽлмҽтнең 19 нчы сҽламҽтлек мҿмкинлеклҽре
чиклҽнгҽн балалар һҽм «Яңа Кҽшер шифаханҽ интернат-мҽктҽбенҽ» федераль
бюджеттан 986 мең сум һҽм республика бюджетыннан 357 мең сум акча бүлеп
бирелде.
«Цифрлы белем бирү мохите» федераль проекты кысаларында №10, №16
нчы мҽктҽпкҽ ноутбуклар, программа белҽн тҽэмин итү һҽм презентация җиһазлары
алынды, алар белем алучыларны һҽм педагогларны 3 500 мең сумнан артык
суммага цифрлы белем бирү инфраструктурасына кертүне тҽэмин итҽ. «Цифрлы
мҽктҽп тьюторының профессиональ компетентлыгы» программасы буенча 53
учреждение һҽм Рус Акташы мҽктҽбе укытучылары командасы укулар узды.
Мҽктҽплҽрдҽ уңайлы укыту һҽм үсеш ҿчен шартлар тудырылган. Белем бирү,
цифрлы һҽм спорт ресурсларыннан файдалану мҿмкинлеге бар. Дҽреслҽрдҽн соң,
тҽнҽфестҽ аралашу, актив ял итү ҿчен мҽктҽплҽрдҽ «Актив тҽнҽфеслҽр»,
«Җҽмҽгать кунакханҽсе» проектлары кысаларында балалар ҿстҽл теннисы, шахмат
уйныйлар, җырлый һҽм биилҽр, дуслары белҽн аралашалар. Укучылар һҽм атааналар «Бҽхетле Ҽлмҽт»проектына актив кушылдылар. 5 меңнҽн артык бала һҽм
олылар «Бҽхет артыннан йҿгерҽбез»акциясендҽ катнаштылар. ТАССРның 100
еллыгына багышланган 100 км. га йҿзүдҽ дҿнья рекорды 400 укучы ярдҽме белҽн
куелды. «Җиңү старты» акциясендҽ 350 дҽн артык мҽктҽп укучысы катнашты.
Дҽреслҽрдҽ һҽм сыйныф сҽгатьлҽрендҽ «Минем бҽхет формуласы» проекты
кысаларында бала, гаилҽ, сыйныф, мҽктҽп ҿчен мҿһим булган кыйммҽтлҽр турында
фикер алышалар. Балаларны үстерү ҿчен тудырылган яхшы шартлар белем бирү
нҽтиҗҽлҽренең уңай динамикасын бирҽ.
2019 елда 9 чыгарылыш сыйныф укучысы 100 балл җыйдылар (2018 ‒ 8)
шуларның:
5 кеше ‒ химия буенча (2 кеше ‒ лицей №2 ‒ укытучы Квасова Надежда
Николаевна; 1 кеше ‒ 1 нче лицей-интернат ‒ укытучы Нуртдинов Рушан Халит улы;
1 кеше ‒ 17 нче урта мҽктҽп ‒ укытучы Тимирханова Ҽлфия Гафуровна; 1 кеше ‒ 16
нчы мҽктҽп ‒ Мҿбарҽкшина Затия Камилловна;) 2 кеше ‒ рус теленнҽн (1 кеше ‒
лицей №2 ‒ укытучысы Кузнецова Людмила Тимофеевна; 1 кеше ‒ Рус Акташы урта
мҽктҽбе ‒ укытучы Хлыстенкова Марина Владимировна); профильле дҽрҽҗҽдҽге
математикадан 2 кеше (2 кеше ‒ 2 нче лицей ‒ укытучы Садчикова Леокадия
Александровна.
3 елда 100 балл алган чыгарылыш укучылары
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2017 ел

2018 ел

2019 ел

3 кеше

8 кеше

9 кеше

БДИ тапшыручы чыгарылыш укучылары арта, 2019 елда аларның саны 984.
Район эчендҽ мҽҗбүри һҽм сайлау буенча БДИның уртача баллары уңай
динамикага ия, җҽмгыять белеме, тарих һҽм ҽдҽбият нҽтиҗҽлҽре республика
күрсҽткечлҽреннҽн югарырак.
5 ел эчендҽ БДИның уртача нҽтиҗҽсе:
Фҽннҽр
2014

2015

Уртача балл
2016
2017

Рус теле

67,05

69,07

73,31

70,39

72,63

73,07

Математика проф.

50,27

48,92

49,28

51,41

53,97

61,74

Математика (б)

3,78

4,31

4,31

4,48

4,24

4,45

2018

2019

1 нче гимназиядҽ, 16, 25 нче мҽктҽплҽрдҽ, 1 нче лицейда, 2 нче лицейда, 23
нче «Менеджер», Кҽлҽй урта мҽктҽбендҽ күрсҽткечлҽр республиканыкыннан
югарырак.
Бҿтенроссия фҽн олимпиадаларының барлык этапларында һҽм республика,
тҿбҽкара, фҽн олимпиадаларында Ҽлмҽт районы укучылары командасы 51 призлы
урынны яулады. Бҿтенроссия олимпиадаларының йомгаклау этабында 1 нче
гимназиянең 11 нче сыйныф укучысы Ягудин Камил Санкт-Петербург шҽһҽрендҽ
уздырылган технология буенча мҽктҽп укучыларының Бҿтенроссия фҽн
олимпиадасында (технология укытучысы Ягудин Рамил Хҿснетдинов улы) призер
булды.
«Татнефть» ГАҖ генераль директоры Н.Ҿ. Маганов инициативасы белҽн 2 нче
лицейда биологик комплекс эшли башлады: биологиянең заманча кабинеты һҽм
лаборатория боксында мҽктҽп укучылары үсемлеклҽрне микроклонлаштырачаклар.
2019 елда безнең педагогларның һҿнҽри казанышлары арасында билгелҽп
үтү урынлы булыр
‒ 19 нчы мҽктҽп директоры Чумаков Владимир Петрович «Мҽктҽпнең иң яхшы
директоры» гранты җиңүчесе (175000 сум);
‒ Татарстан Республикасының иң яхшы укытучыларын конкурс нигезендҽ
сайлап алу турын узган 3 укытучы:
‒ Усачева Ольга Витальевна, 2 нче лицейның инглиз теле укытучысы;
‒ Хҽбипова Розалия Зыяфетдин кызы, Риза Фҽхретдин исемендҽге 1 нче
гимназия татар теле һҽм ҽдҽбияты укытучысы;
‒ Шҽрипов Резеда Бҽшировна, Татарстан нефтенең 70 еллыгы исемендҽге 25
нче мҽктҽпнең информатика укытучысы.
‒ Хҽбибуллина Айгҿл Фҽнзил кызы, Түбҽн Мактама 1 нче урта мҽктҽбе
укытучысы «Иң яхшы татар теле һҽм ҽдҽбияты укытучысы» бҿтенроссия конкурсы
лауреаты.

25

Ел нҽтиҗҽлҽре буенча һҿнҽри конкурсларда «Иң яхшы сыйныф җитҽкчелҽре»
зона этабында җиңүчелҽре:
Сыркина Мария Александровна, 10 нчы мҽктҽп тарих һҽм җҽмгыять белеме
укытучысы (3 нче урын);
Хаҗиева Татьяна Иркинджоновна, 16 нчы мҽктҽпнең педагог-психологы
«Республика конкурсының иң яхшы педагог-психологы» номинациясендҽ (3 нче
урын).
Сафина Энҗе Равил кызы, Түбҽн Мактаманың 2 нче урта мҽктҽбе педагогоештыручысы «Кешене тҽрбиялҽү « номинациясендҽ (3 нче урын).
«Татарстан Республикасы гомуми белем бирү оешмалары укытучыларының
һҿнҽри үсешенҽ ярдҽм итү» грантын алу ҿчен конкурсының сайлап алу турында
«Укытучы-эксперт»
номинациясендҽ
3
укытучы
җиңде;
«Укытучы-остаз»
номинациясендҽ ‒ 12 укытучы; «Укытучы-мастер» номинациясендҽ ‒ 7 укытучы,
«Ҿлкҽн укытучы» номинациясендҽ ‒ 6 укытучы, «Безнең иң яхшы методист»
номинациясендҽ ‒ 3 мҽгариф идарҽсенең методисты.
Районга яшь педагогларны җҽлеп итү, аларга ярдҽм итү ҿчен МБ һҽм ТР Н
вузларында максатчан студентларга грант ярдҽме күрсҽтү чаралары эшлҽнде.
Сессияне уңышлы тапшырган студентларга 15 мең сум күлҽмендҽ стипендия түлҽнҽ.
Бездҽ андый студентлар 23 кеше, 2016 елда ‒ 12, 2017 елда ‒ 8, 2018 елда ‒ 1, 2019
елда ‒ 6 кеше. 2019 елда «Татнефть» компаниясе укытучылар гаилҽлҽре ҿчен 14
тҿзеклҽндерелгҽн, җиһазландырылган фатир бүлеп бирде.
2019 елның 28-29 августында фҽнни-техник ҿлкҽдҽ кече предприятиелҽрне
үстерүгҽ ярдҽм фонды ярдҽме белҽн Ҽлмҽттҽ икенче ел АгроНТИ Бҿтенроссия
конкурсы узды. Россиядҽн һҽм Татарстаннан, Россиянең 9 аграр югары уку
йортында, шул исҽптҽн Казан дҽүлҽт аграр университетында белем алучы 24 мең
укучы сайлап алу турында катнашты, Алар арасында 1600 авыл укучысы да бар иде.
Кванториум мҽйданчыкларында Татарстан, Волгоград, Кемерово, Новосибирск,
Саратовтан 100 финалист түбҽндҽге юнҽлешлҽр буенча ярышты: «АгроРоботлар»,
«АгроКоптерлар», «АгроМетео» һҽм «АгроКосмос». Татарстан Республикасы
Президенты Рҿстҽм Миңнеханов билгелҽп үткҽнчҽ, мондый конкурслар укучыларны
авыл хуҗалыгын модернизациялҽү процессына җҽлеп итҽ һҽм югары технологияле
җиһазлар белҽн эшлҽүдҽ файдалы күнекмҽлҽр алырга ярдҽм итҽ.
Мҽктҽплҽрнең актив эше нҽтиҗҽсендҽ Ҽлмҽт районы ‒ ЭКО-лидер республика
конкурсында җиңүче булды. 13 нче, 25 нче мҽктҽп, Колшҽрип урта мҽктҽбе «Мҽктҽп
Эко патруле» республика конкурсының «Иң актив мҽктҽп» 1-4 сыйныфлар»
номинациясендҽ җиңүче яулады. 11 нче урта мҽктҽп «ТР мҽгариф оешмаларында
экологик белем бирү» номинациясендҽ 2 нче урынга чыкты. 7 нче мҽктҽп укучылары
«Мҽктҽп Эко патруле» республика конкурсында шулай ук призлы урынга лаек булды.
Яшь профессионаллар (World Skills) VII милли Чемпионат нҽтиҗҽлҽре буенча
Ҽлмҽт политехника техникумы студентлары 8 медаль алды: 1 нче урын ‒ коры
тҿзелеш һҽм штукатур эшлҽре (юниор), 1 курс студенты Р.Р. Фомин, 2 нче урын ‒
лазер технологиялҽре, 2 курс студенты Р.Н.Баһманов, 2 нче урын ‒ электромонтаж,
4 курс студенты И.М. Рафиков, 3 нче урын ‒ балта эше, 2 курс студенты Д.Р. Нуриев.
4 медальонны компетенциялҽр буенча алдылар: 4 курс студенты Р.Р. Гобҽйдуллин,
прототиплар ҽзерлҽгҽн ҿчен, 4 курс студенты Т.Р.Арсланов Т.Р. ‒ веб-дизайн, 4 курс
студенты Р.В.Исаев, 4 курс студенты Р.М.Гарифуллин ‒ челтҽр һҽм системалы
администрирование.

26

Инженерлык дизайны компетенциясендҽ 10 нчы мҽктҽпнең 8 сыйныф укучысы
Сибгатуллин Илнур катнашып 3 нче урынны яулады.
Районда 3 югары, 7 урта һҿнҽри белем бирү учреждениесе эшли. Аларда 8855
студент белем ала.
КНИТУ-КАИның Ҽлмҽт филиалы ЭВМ ҿчен программаларны дҽүлҽт теркҽве
турында тугыз таныклык һҽм уйлап табуга ике патент алды. Филиалының табигыйфҽнни дисциплиналар һҽм мҽгълүмат технологиялҽре кафедрасы доценты Мокшин
Владимир Васильевич “ТР ҿчен 50 иң яхшы инновацион идея” республика конкурсы
җиңүче булды.
2019 елда Ҽлмҽт дҽүлҽт нефть институтында грантлар алу конкурсларында
катнашу эше активлашты. Белем бирү грантларын алуга 17 гариза, фҽнни грантлар
алуга 4 гариза, социаль грантлар алуга 20 дҽн артык гариза бирелде. Институт 5
белем бирү гранты, шул исҽптҽн Erasmus+ халыкара гранты буенча
(консорциумында 5 илдҽн 12 югары уку йорты: Россия, Беларусь, Франция, Бельгия,
Азербайҗан) җиңүче дип танылды; «2014-2020 елларга Россиянең фҽнни-технологик
комплексын үстерүнең ҿстенлекле юнҽлешлҽре буенча тикшеренүлҽр һҽм
эшлҽнмҽлҽр»
федераль
максатчан
программасы
кысаларында
«Югары
җитештерүчҽнлекле исҽплҽүлҽр һҽм машина белеме нигезендҽ нефть ятмаларын
нҽтиҗҽле эшкҽртү ҿчен озак сроклы инвестициялҽрне планлаштыру технологиясен
булдыру» проекты буенча 1 фҽнни грант буенча. Финанслауның гомуми күлҽме 4
социаль грант буенча - 60 млн. сум,.
«Татнефть» ГАҖ ярдҽмендҽ Ҽлмҽт нефть институтында кече инновацион
предприятие (МИП) тҿзелде. Аның базасында энергиянең альтернатив чыганаклары
лабораториясе
булдырыла
һҽм
яңа
магистерлык
программасын
ачу
планлаштырыла.
Ҽлмҽт муниципаль районының икътисадый һҽм социаль ҿлкҽсен үстерү,
сҽүдҽ, җҽмҽгать туклануы һҽм кече һҽм урта бизнес ҿчен җиңел сҽнҽгать ҿлкҽсендҽ
Татарстан Республикасының кҿньяк-кҿнчыгышындагы хезмҽт базарында ихтыяҗ
булган һҿнҽри кадрлар ҽзерлҽү максатларында, 2020 елда «Ҽлмҽт сҽүдҽикътисадый техникумы» урта һҿнҽри белем бирү факультеты базасында тармак
ресурс үзҽге тҿзелҽчҽк.
2020 елда мҽгариф системасын нҽтиҗҽле үстерү планы:
‒ белем бирүнең сыйфатын күтҽрүгҽ һҽм ҽхлакый һҽм кҿндҽшлеккҽ сҽлҽтле
шҽхесне тҽрбиялҽүгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар комплексын гамҽлгҽ ашырырга;
‒ районда педагогик кадрларны җҽлеп итү һҽм ныгыту максатында
педагогларга ярдҽм күрсҽтү системасын эшлҽргҽ;
‒ мҽктҽп укучыларын һҽм студентларны WorldSkills Russia ‒ 2020 кҽ ҽзерлҽү
шартларын камиллҽштерергҽ;
‒ «Кҿнбатыш капка» микрорайонында инженерлык мҽктҽбен тҿзеп бетерергҽ
һҽм ачарга;
‒ мҽгариф объектларының матди-техник базасын капиталь ремонтлау һҽм
җиһазлау эшен дҽвам итҽргҽ.
Яшьлҽр сҽясҽте
Яшьлҽр сҽясҽте ҿлкҽсендҽге эшчҽнлек максатчан республика һҽм
муниципаль программаларны гамҽлгҽ ашыруга, шулай ук район яшьлҽренең
потенциалын үстерү ҿчен шартлар тудыру буенча планлы эш башкаруга юнҽлтелгҽн.
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Бүгенге кҿндҽ 14 яшьтҽн 30 яшькҽ кадҽрге гражданнар саны 42 меңнҽн артык кеше
тҽшкил итҽ.
Район предприятие һҽм оешмаларның яшьлҽр комитетлары саны буенча алда
бара. Бүген район территориясендҽ 51 яшьлҽр комитеты эшли.
Яшҽү урыны буенча яшүсмерлҽр клубларының эше тҿп юнҽлешлҽрнең берсе
булып кала. 32 яшүсмерлҽр клубы базасында 14 яшьтҽн 18 яшькҽ кадҽрге балалар
ҿчен 172 бушлай түгҽрҽк һҽм студия эшли. Бушлай дҽреслҽргҽ шҽһҽрдҽ һҽр ҿченче
яшүсмер йҿри - бу 7000гҽ якын бала. Февраль аенда «Ровесник» яшүсмерлҽр клубы
базасында хҽрби-патриотик тҽрбия һҽм гражданнарны «Патриот»хҽрби хезмҽткҽ
ҽзерлҽү буенча зона үзҽге булдырылды. Патриотик юнҽлештҽге чараларның гомуми
саны - 572 кеше. 56 якташыбыз хезмҽт итүче шефлыкка алынган хҽрби частьларга
бару оештырылды: 25623 Энгельс шҽһҽре 12 ГУ МО (Энгельс шҽһҽре), 73403
Самара шҽһҽре ВГО МЧС һҽм Оборона министрлыгының 14 нче хҽрби-һава кҿчлҽре
һҽм һава оборонасы армиясе.
«Заря» яшүсмерлҽр клубы базасында «Ҽни эшли» коворкинг-үзҽге үз
эшчҽнлеген дҽвам итҽ, ул декрет ялында булган яшь ҽнилҽргҽ балаларны
тҽрбиялҽүдҽн аерылмыйча ҿстҽмҽ хезмҽт хакы оештырырга ярдҽм итҽ. 2019 елда
проектта катнашучылар 2800 дҽн артык хатын-кыз булды. «Ҽни эшли» коворкингүзҽге Гатауллина Вита проекты аерым танылды, ҽлеге проектка грант ярдҽменең
гомуми суммасы - 2 млн сумга якын.
Яшҽү урыны буенча яшүсмерлҽр клублары базасында «Зирҽк Яшьлҽр»
проекты үз эшен дҽвам итҽ, анда 500дҽн артык ҿлкҽн буын вҽкиле шҽһҽрнең
патриотик, физик-сҽламҽтлҽндерү, мҽдҽни-агарту чараларында актив катнаша. 2019
елда шҽһҽр ветераннар советы тарафыннан яшүсмерлҽр клублары ҿчен 115 пар
Скандинавия таягы, 23 универсаль тренажѐр һҽм 23 велосипед бүлеп бирелде.
Яшьлҽрнең мҽдҽни-иҗади потенциалын тормышка ашыруда КВН хҽрҽкҽтенҽ
аерым урын бирелҽ. Ел бүлҽклҽргҽ юмарт булды - «Ҽлмҽтнең югары уку йортлары
җыелмасы» КВН командасы «Алга» КВН Республика Лигасы чемпионы булды.
Республикадагы ҽһҽмиятлелеге буенча икенче Лигада чемпионлык командага
«Республика» лигасына элҽгү мҿмкинлеген ачты. Анда безнең җыелма команда
«Республика» яраткан Лиганың 25 юбилей сезонында бронза призеры булды.
Быелның башында ук «Ҽлмҽт югары уку йортлары җыелмасы» КВН командасы
«Җыелма Татнефть» белҽн беррҽттҽн Сочи шҽһҽрендҽ «КиВиН - 2020» КВН
командаларының 31 Халыкара фестивалендҽ нефть шҽһҽрен тҽкъдим итте.
«Җыелма Татнефть» КВН командасы «Голосящий КиВиН - 2019» музыкаль
фестивалендҽ Президентлык КиВиНына ия булды. КВН халыкара берлегенең Югары
лигасына команда колач җҽеп бҽреп керде һҽм 2019 елгы сезонда Вице-чемпионга
булды, бҿтен республика ҿчен горурлык булып кҿмеш медальлҽр Татарстанга
кайтты.
«Сфера» интеллектуаль-ял үзҽге үзенҽ тартылу ноктасы булды, анда
балалар, зурлар һҽм ҿлкҽн яшьтҽгелҽр космос, астрономия, биология турында
кызыклы уен формасында табигый фҽннҽрне ҿйрҽнҽлҽр. Хисап чорында үзҽккҽ
23544 кеше килгҽн, шул исҽптҽн 83 тҿркем мҽктҽп укучылары, 13 тҿркем балалар
бакчаларында тҽрбиялҽнүчелҽр, 4 тҿркем студентлар, 10 тҿркем оешмалар. 25
бушлай программа, 15 анимацион программа һҽм 34 Яңа ел программасы
үткҽрелде.
Социаль-тискҽре күренешлҽрне профилактикалауда Балалар һҽм яшьлҽр
эшлҽре идарҽсенең психологик хезмҽтлҽре җҽлеп ителгҽн. Ел йомгаклары буенча
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«Нур» психолог-педагогик үзҽге тарафыннан шҽхси һҽм тҿркем формалары белҽн
2150 кеше хезмҽт күрсҽтелде. Татарстан шҽһҽрлҽре реестрына кертелгҽн телефон
аша ашыгыч психологик ярдҽм күрсҽтү үзҽге ышаныч телефонының бердҽм
бҿтенроссия линиясенҽ тоташкан 1098 шалтырату-мҿрҽҗҽгать кабул итте.
Ел дҽвамында «Ышаныч телефоны» хезмҽте белгечлҽре яшҽү урыны буенча
яшүсмерлҽр клубларында тҽрбиялҽнүчелҽр ҿчен уңай тормыш күнекмҽлҽрен
формалаштыруга, балалар ышаныч телефоны хезмҽтен популярлаштыруга һҽм
балалар-яшүсмерлҽр
арасында
суицидаль
кҽефлҽрне
профилактикалауга
юнҽлтелгҽн интерактив дҽреслҽр үткҽрелде. Балигъ булмаганнарның гомуми күлҽме
1900 дҽн артык кешене тҽшкил итте.
Хисап елында 13 меңнҽн артык бала һҽм яшьлҽр сҽламҽтлҽндерү, профильле
һҽм хезмҽт лагерьларында ял иткҽн. Һҽр икенче укучы җҽйге сҽламҽтлҽндерү
лагерьлары белҽн танышты.
«Игелекле Ҽлмҽт» штабы үз эшен дҽвам итте. «Җиңү волонтерлары»
Бҿтенроссия иҗтимагый хҽрҽкҽтенең Ҽлмҽт бүлеге актив үсеш ала, анда югары,
урта махсус һҽм башлангыч уку йортларында 1500 кешене берлҽштергҽн 23 штаб
бар. Ирекле ярдҽмчелҽрнең гомуми саны-9000 кеше, шуларның 4500е белем бирү
учреждениелҽре укучылары. 850 чара үткҽрелде.
Татарстан Республикасы нефть башкаласында ТАССР барлыкка килүнең 100
еллыгын бҽйрҽм итү кысаларында 30 августта #Бҽхетле Ҽлмҽт марафоны
башланып китте, аңа берничҽ зур чара керде:
‒ 1 сентябрь кҿнне һҽр мҽктҽптҽ һҽм балалар бакчасында «Бҽхетле беренче
сыйныф укучысы» акциясе үткҽрелде һҽм «Минем бҽхет формуласы» темасына
бердҽм сыйныф сҽгатьлҽре үткҽрелде.
‒ 7 сентябрьдҽ #Бҽхетле Ҽлмҽт марафоны кысаларында мҽктҽп укучылары
ҿчен #Бҽхет артыннан йҿгерҽбез массакүлҽм йҿгерү узды, шулай ук нефть
башкаласы
яңадан
Ҽлмҽтнең
2019-TIMERMAN
традицион
музыкаль
ярыммарафонын кабул итте, ярышларга старт «Нефтьче» мҽдҽният йорты
мҽйданында бирелде. Барлыгы 7000 кеше катнашты.
‒ 8 сентябрьдҽ Ҽлмҽттҽ Бердҽм тавыш бирү кҿнендҽ бҽхетле чаралар узды:
шарлавыклы буаларда Бҿтенроссия велоспорт ярышлары - BMX дисциплинасы
узды, шҽһҽр мҽктҽплҽрендҽ «Бҿтен гаилҽ белҽн ГТО» Бҿтенроссия конкурсы
оештырылды.
Шҽһҽрнең
сайлау
участокларында
#МинемФормуламБҽхет
фотомарафоны дулкыны узды. Барлыгы 250 000 кеше катнашты.
‒ 7 декабрьдҽ «Мирас» спорт комплексында «Бҽхет артыннан йҿзҽбез» дигҽн
йҿзү ярышларында «Бер кҿн дҽвамында 100 м дистанциягҽ иң массакүлҽм йҿзү»
буенча дҿнья һҽм Россия рекорды куелды. Һҽр катнашучы 100 м узды. Барлыгы
1042 кеше катнашты.
‒ 19-21 декабрьдҽ «Бергҽ бҽхетле» фестивале кысаларында «Ҽйдҽгез,
танышыйк» проекты эшли башлады. Бу- Ҽлмҽт халкын бер-берсе, яңа проектлар
белҽн таныштыру ысулы. Шулай ук фестиваль кысаларында Яшьлҽр үзҽге
мҽйданчыгында да чаралар узды. Экологик маркет, Нитья театры, Мҽскҽү
шҽһҽренең VOZDUKH Center халыкара физик театрының мастер-класслары.
Барлыгы 2000 кеше катнашты.
2019 елда социаль проблемаларны хҽл итүгҽ һҽм авыр тормыш хҽлендҽ
калган кешелҽргҽ ярдҽм күрсҽтүгҽ юнҽлдерелгҽн яшьлҽр проектлары игътибарга
һҽм финанс ярдҽменҽ лаек булды. Катнашучыларның гомуми саны-28 кеше.
Җиңүчелҽр-проектлар саны-15.
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Грант ярдҽменең гомуми суммасы-якынча 3 млн. сум.
2020 елга яшьлҽр сҽясҽте ҿлкҽсендҽ тҿп бурычлар билгелҽнде:
‒ республика программасы буенча «Дорожник», «Искра», «Ротор»
яшүсмерлҽр клубларын ремонтлау; «Нур» балаларга һҽм яшьлҽргҽ психологикпедагогик ярдҽм күрсҽтү үзҽгенҽ капиталь ремонт ясау;
‒ «Березка» сҽламҽтлҽндерү комплексында ашханҽ, клуб, ел ҽйлҽнҽсе КПП,
складлар, 4 йокы корпусы, душ комплексы һҽм ябулы урам мҽйданчыгы тҿзү;
‒ проект эшчҽнлегендҽ һҽм шҽһҽр чараларында катнашуга җҽлеп ителгҽн
яшьлҽр санын арттыру;
‒ «Бҽхетле Ҽлмҽт» штабы чараларын алга таба тормышка ашыру;
‒ яшьлҽр сҽясҽте учреждениелҽре мҽйданчыкларын нҽтиҗҽле файдалану.
Мҽдҽният
Ҽлмҽт муниципаль районында 130 мҽдҽният һҽм сҽнгать учреждениесе эшли.
Шуларның 124-ведомство карамагындагы 7 ҿстҽмҽ белем бирү мҽктҽбе, 5 музей,
картиналар галереясы, 54-китапханҽ, 54-мҽдҽният йорты һҽм авыл клублары,
«Ҽлмҽт»милли-мҽдҽни үзҽге. Эшлҽүче хезмҽткҽрлҽр саны-984 кеше. Районда 699
клуб оешмасы, 3 коллектив «Үрнҽк» исеменҽ ия: «Родничок» вокаль ансамбле
(Ямаши авыл мҽдҽният йорты), «Шахлич» фольклор ансамбле (Клементейкино авыл
мҽдҽният йорты), «Серле сандык» театр коллективы (Яңа Никольский авыл
мҽдҽният йорты) һҽм «халык» исеменҽ ия 29 үзешчҽн халык иҗаты коллективы үз
эшчҽнлеген алып бара. Хисап елында мҽдҽният учреждениелҽре тарафыннан 12
509 мҽдҽни-массакүлҽм чара үткҽрелгҽн.
Ел дҿньякүлҽм танылган галим һҽм җҽмҽгать эшлеклесе Ризаэддин
Фҽхреддиннең 160 еллыгы һҽм фронтовик Рафаэль Тҿхвҽтуллинның 95 яшьлеге
белҽн билгелҽп үтелде. Ҽлмҽт татар дҽүлҽт драма театрының 75 еллыгын һҽм
Фҽрит Яруллин исемендҽге Ҽлмҽт музыка кҿллиятенең 55 еллыгын бҽйрҽм итү
мҽдҽният тормышында ҽһҽмиятле вакыйга булды. Июнь аенда Ҽлмҽт Таллин
шҽһҽрендҽ (Эстония) IV Европа Сабантуе үткҽрде. Бүгенге кҿндҽ 13 июньгҽ
планлаштырылган София (Болгария) шҽһҽрендҽ V Европа Сабан Туен оештыру
эшлҽре бара. Сентябрь аенда шҽһҽр тарихында иң зур #Мин бҽхетне сайлыйм
гастрономия фестивале узды, анда балалар һҽм ҿлкҽннҽр ҿчен мастер – класслар,
район иҗат коллективларының кҿндезге концерты һҽм татар эстрадасы йолдызлары
һҽм Россия артистлары катнашында кичке концерт булды. Ел саен «Балкыш»«Сияние» ветераннар хҽрҽкҽте Республика смотр ‒ конкурсының зона этабы
үткҽрелҽ, анда шҽһҽр һҽм район ветераннарының җыелма хоры 6 тапкыр
фестивальнең җиңүчесе була. Ел дҽвамында Рҽис Нҽгыймов исемендҽге «Урсал
тауда» бҿтенроссия конкурсы кебек проектлар гамҽлгҽ ашырылды; Милли
мҽдҽниятлҽр кҿннҽре; ТР Кҿньяк-Кҿнчыгышның «Традициялҽрнең тере җебе ‒
Тирҽн тамырлар» фольклор коллективлары фестивале; «Музейный перекрѐсток»
музейара проекты. Бер ел элек старт алган проект RUSIAN EVENT AWAPDS ның
«Туристлык вакыйгасының иң яхшы интерактив программасы» номинациясендҽ
RUSIAN EVENT AWAPDS тҿбҽк конкурсы финалисты булды. Ел саен шҽһҽрнең 11
мҽйданында «Татнефть» ГАҖ һҽм район муниципалитеты ярдҽмендҽ «Шҽһҽрнең
мҽдҽни мохите» проекты гамҽлгҽ ашырыла, ул туган шҽһҽрендҽ мҽдҽни мохитне
үстерүгҽ, халыкны иҗади процесска җҽлеп итүгҽ юнҽлдерелгҽн. Хисап елында
проект районның авыл җирлеклҽрендҽ дҽ гамҽлгҽ ашырылды. «Кҿзге марафон»
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проекты кысаларында районда уңыш бҽйрҽмнҽре, кҿзге баллар, табигатьнең кҿзге
талантлары күргҽзмҽлҽре узды. Барлык татар авыл җирлеклҽрендҽ дҽ «Урам
бҽйрҽме» оештырылды. 13 нче тапкыр Иске Суркино авылында Закамьеның «Учук»
ачык чуваш фестивале узды.
Ел дҽвамында шҽһҽр һҽм районның иҗат коллективлары, аерым
башкаручылар һҽм ҿстҽмҽ белем бирү мҽктҽплҽрендҽ тҽрбиялҽнүчелҽр 417 конкурс
һҽм фестивальдҽ үзлҽренең осталыкларын расладылар. Катнашучылар саны 4 077
кеше (157 балалар, 158 ҿлкҽн коллектив), 747 дипломант, 485 лауреат тҽшкил итте.
Елның иң якты казанышлары безнең коллективларның дҿнья дҽрҽҗҽсендҽ җиңүе.
«Мириданс» халык биюлҽре ансамбле (кул. Илнур Ҽһлиуллин) «Folk of dance»
Бҿтендҿнья телевизион конкурсында 1 дҽрҽҗҽ лауреат булды. «Ҽлмҽтем» халык
бию ансамбле (куллар). Фҽридҽ Кикар «WORLD FOLK VISION» Бҿтендҿнья милли
мҽдҽният һҽм сҽнгать фестиваль-конкурсының Россия милли этабында I дҽрҽҗҽ
лауреат булды.
«Татнефть» компаниясе ярдҽмендҽ «Татнефть» хҽйрия фонды белҽн
берлектҽ түбҽндҽге проектлар гамҽлгҽ ашырыла:
‒ «Сандугач сайрар ил» балалар иҗаты тҿбҽк фестивале. 2019 елда
Ҽлмҽттҽн 7 номинациядҽ 72 солист һҽм 37 коллектив катнашты;
‒ Сҽҗидҽ Сҿлҽйманова исемендҽге республика ҽдҽби премиясен нефть
ҿлкҽсендҽ барган данлыклы шагыйрҽ истҽлегенҽ тапшыру. 2019 елның абруйлы
премиясе лауреатлары дип 3 лауреат, 3 премия иясе һҽм ҽдҽби ҿлкҽдҽ уңышларга
ирешкҽн студентлар арасыннан 10 стипендиат танылды.
‒ популяр күчмҽ күргҽзмҽ ‒ шҽһҽр халкына һҽм кунакларына, шул исҽптҽн
халыкның аз хҽрҽкҽтле тҿркемнҽренҽ, Идел-Урал тҿбҽге рҽссамнары ҽсҽрлҽре
белҽн танышырга мҿмкинлек биргҽн «Арт-сабантуй» конкурсы булды. 2019 елда
күргҽзмҽ-конкурс мҽйданнарында рҽссамнарның 30 эше ҿчен 14622 кеше тавыш
биргҽн.
‒ Россиянең халык артисты Хибла Герзмава, Татарстан Республикасының
атказанган артисткасы һҽм вена дҽүлҽт операсы солисты Аида Гарифуллина,
Александр Сладковский идарҽ иткҽн Татарстан Республикасының дҽүлҽт симфоник
оркестры, Владимир Спиваков идарҽ иткҽн «Виртуоз Москвы» дҽүлҽт камера
оркестры, Валерий Гергиев идарҽ иткҽн Мариинский театрының симфоник оркестры
кебек танылган иҗат коллективлары һҽм солистларының классик музыкасы
концертларын үткҽрү;
‒ биш еллык паблик - «Алтын алма турында ҽкиятлҽр» программасының
икенче сезоны, ул үз юнҽлешеннҽн, беренче сезоннан аерылып тора. Программаның
Арт-ҿлеше ‒ муралов алдагы ике ел (2017-2018), Ҽлмҽт кешелҽре, туган як тарихы,
татар халкының теле һҽм кҿнкүреше турында сҿйлҽнде. Быел үсемлеклҽр һҽм
хайваннар дҿньясына басым ясалды. Программаның максаты-шҽһҽрнең яңа йҿзен
булдыру һҽм нефтьчелҽр башкаласының мҽдҽни мирасын саклап калу.
Мҽдҽният
учреждениелҽренең
матди-техник
базасын
ныгытуга
«Татнефть»ГАҖ зур ҿлеш кертҽ. «Шҽһҽрнең мҽдҽни мохите» проектын тормышка
ашыру нҽтиҗҽлҽре буенча районның иң яхшы иҗат коллективларына музыка уен
кораллары, тавыш, ут җиһазлары һҽм костюмнар тегү ҿчен 3 миллион сумлык
сертификатлар тапшырылды. Проект программасына матур, мҽдҽни-күңел ачу
чаралары кертелгҽн.
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2019 елда мҽдҽният учреждениелҽренең матди-техник базасын ныгыту ҿчен
музыка кораллары, техник чаралар һҽм җиһазлар сатып алынган, тҿрле
чыганаклардан 52 млн.сумнан артык сҽхнҽ костюмнары тегелгҽн.
«Мҽдҽният» милли проекты кысаларында, 2019 елда авылда китапханҽ
хезмҽте күрсҽтүнең сыйфатын арттыру максатыннан, Миңлебай ст.да модель
китапханҽ булдырылды. 2 млн. сумнан артык суммага мебель, җиһазлар, китаплар,
музыкаль аппаратура куелды.
Мҽдҽният идарҽсенең иҗат коллективлары, белгечлҽре һҽм ведомство
карамагындагы учреждениелҽре ел саен Татарстан Республикасы Хҿкүмҽте
грантларын алу ҿчен уздырылган конкурсларда катнашалар. 2019 елда 850 мең
сумлык 11 грант алынган.
Быел планлаштырыла:
‒ Ҽлмҽт дҽүлҽт драма театрының сҽхнҽ комплексын реконструкциялҽү;
‒ 1 нче балалар сҽнгать мҽктҽбен ремонт белҽн яңа бинага күчерү;
‒ Г. Тукай исемендҽге Балалар үзҽк китапханҽсенҽ капиталь ремонт;
‒ орган белҽн симфоник концерт залы тҿзи башлау.
Физик культура һҽм спорт
2019 ел нҽтиҗҽлҽре буенча Ҽлмҽт муниципаль районында даими рҽвештҽ
халыкның 48,7% - ы физик культура һҽм спорт белҽн шҿгыльлҽнҽ, ҽ бу 94 меңгҽ
якын кеше дигҽн сүз. Бу күрсҽткеч эшне бҽялҽүдҽ тҿп күрсҽткеч булып тора, һҽм
аның буенча районда ел саен уңай динамика саклана.
Районда физкультура-спорт тармагының штаттагы хезмҽткҽрлҽренең гомуми
саны 604 кеше тҽшкил итҽ (2018 - 599 кеше), алардан турыдан-туры спорт
мҽктҽплҽре һҽм учреждениелҽреннҽн 331 хезмҽткҽр.
Хисап елында 270 тҽн артык спорт-массакүлҽм чара үткҽрелгҽн, аларда 80
меңгҽ якын кеше катнашкан. Ҽлмҽттҽ беренче тапкыр узган иң зур ярышлартриатлон буенча Россия чемпионаты һҽм Беренчелеге, «Сноу Фест» чаңгы
фестивале, Фристайл дисциплинасында BMX буенча халыкара ярышлар, «Мин
спортны сайлыйм!. Шулай ук «Татарстан чаңгы юллары», «Татарстан кроссы»,
«Тимерман» республика сериясе эгидасы астында стартлар, Ҽлмҽт триатлон, «Тур
де Татарстан» велоярышы һҽм музыкаль ярыммарафон да массакүлҽм тҿстҽ узды.
Февраль аенда Габдрахман авылында авыл халкының 50 нче Спартакиадасы
финалы авыл халкы ҿчен зур вакыйга булды. Быелдан башлап ярышларда тҽкъдим
ителгҽн спорт тҿрлҽре саны 18-гҽ кадҽр артты, бу катнашучылар саны артуга уңай
тҽэсир итҽчҽк.
Уңышлы физкультура-массакүлҽм эшнең мҿһим ҿлеше булып халыкны
шҿгыльлҽнү ҿчен тиешле шартлар белҽн тҽэмин итү тора. Бүгенге кҿндҽ Ҽлмҽт
муниципаль районы инфраструктурасы 672 спорт объектын үз эченҽ ала. Иң зурысы
‒ «Мирас» спорт комплексы, ул сҽламҽт яшҽү рҽвешен яратучыларны һҽм
профессиональ спортчыларны үзенҽ җҽлеп итү үзҽгенҽ ҽверелде. Объект Россиядҽ
иң яхшы бассейннар ҿчлегенҽ керде.
2019 елда гамҽлгҽ кертелгҽн спорт объектлары исемлегенҽ кертелде:
‒ Габдрахман авылында уен һҽм тренажер заллары һҽм 25 метрлы
бассейнлы спорт комплексы. Объект тулысынча Шҽфҽгать Фҽхразович
Тҽхаветдинов акчасына тҿзелде. Бу авыл халкы ҿчен чын вакыйга;
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‒ «Татнефть» компаниясе акчасына Ҽлмҽттҽ ике боз мҽйданчыгы булган
«Нефтяник» хоккейчыларын ҽзерлҽү буенча заманча үзҽк файдалануга
тапшырылды. Ҽлеге объект республика һҽм Россия Хоккей федерациясе
җитҽкчелеге тарафыннан югары бҽя алды;
‒ Ҽлмҽт физик культура кҿллиятенең уку-укыту һҽм тулай торагында капиталь
ремонт башланды. «Татнефть» ГАҖ ярдҽме белҽн ремонт эшлҽренҽ 140 млн. сум
бүлеп бирелгҽн;
‒ «Снежинка»базасында прокат чаңгы үзҽген реконструкциялҽү тҿгҽллҽнеп
килҽ. Яңартылган инвентарь һҽм бүлмҽлҽр чаңгы белҽн шҿгыльлҽнүчелҽр санын
арттырырга мҿмкинлек бирҽчҽк. Биредҽ нефтьчелҽрнең Р. А. Нугайбҽков
җитҽкчелегендҽге «Ҽлмҽт шҽһҽре чаңгы спорты федерациясе» дҽ зур ҿлеш кертүен
билгелҽп үтҽргҽ кирҽк. Шулай ук чаңгы трассаларын реконструкциялҽү эшлҽре
дҽвам итҽ;
‒ Депутат буларак «Татбурнефть» ИК җитҽкчесе Исхаков Альберт Фҽрит улы
ярдҽме белҽн Аппак авылында хоккей корты тҿзелде һҽм хоккей командасы
оештырылды.
Бүгенге кҿндҽ районда ике спорт комплексы һҽм сигез муниципаль спорт
мҽктҽбе үз эшчҽнлеген алып бара. Аларның стеналарында 5 меңгҽ якын бала һҽм
яшүсмер шҿгыльлҽнҽ. 2019 елда спорт мҽктҽплҽре ҿчен мҿһим вакыйга булып
ҿстҽмҽ белем бирү системасыннан спорт ҽзерлеге системасына күчү булды. Хҽзер
спорт мҽктҽплҽре эшендҽ тҿп критерий булып Татарстан Республикасы һҽм Россия
Федерациясе җыелма командалары ҿчен резервларны сыйфатлы ҽзерлҽү тора.
Бу уңайдан Ҽлмҽт спортчылары ҿчен узган елны уңышлы дип санарга мҿмкин.
13 спорт мастеры (2018 елда – 5 МС) һҽм 25 мастерлыкка кандидат
(2018 елда – 18 КМС) ҽзерлҽнде.
«Ҽлмҽт шҽһҽре йҿзү федерациясе» ярдҽме белҽн балалар-яшүсмерлҽр спорт
мҽктҽбе шҽкерте Эдуард Вҽлиҽхмҽтов Россия җыелма командасы составында йҿзү
буенча Европа чемпионатында катнашты һҽм халыкара класслы спорт мастеры
нормативын үтҽде.
Ҽлмҽт спортчысы Рафаэль Хҽйретдинов Румыниядҽ терҽк-хҽрҽкҽт аппараты
бозылган кешелҽр арасында армспорт буенча дҿнья чемпионатында кҿмеш медаль
яулады. Ярышлар нҽтиҗҽлҽре буенча аңа халыкара класслы спорт мастеры исеме
бирелде.
«Хезмҽткҽ һҽм оборонага ҽзер» Бҿтенроссия физкультура-спорт комплексын
тормышка ашыру дҽвам итҽ:
‒ 45 меңнҽн артык ҽлмҽтле ГТО АИС системасында теркҽлгҽн;
‒ шуларның 43 меңе тестлаштыруда катнашты;
‒ нормативларны һҽм аерымлык билгелҽрен 6 меңгҽ якын кеше үтҽгҽн.
Узган ел ГТО эгидасы астында 59 чара үткҽрелде. Барлык категория халык
арасында ГТО кышкы республика фестивалендҽ беренче урын, барлык категория
халык арасында ГТО Җҽйге республика фестивалендҽ ҿченче урын, Ҽлмҽт
политехник техникумы командасы уку йортлары арасында республика ярышларында
беренче урынны яулады.
Барлык уңай күрсҽткечлҽр, спорт тармагының мҿһим һҽм проблемалы
мҽсьҽлҽлҽре булып тренер кадрларының квалификациясе һҽм спортчыларны
медицина белҽн тҽэмин итү кала. Бу-югары казанышларның нигезе.
2020 елда:
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– «спорт-тормыш нормасы» милли проектларын тормышка ашыру
программасы буенча Ҽлмҽт «футбол буенча спорт мҽктҽбе « нең ясалма футбол
кырларының берсе урынында яңа футбол кырын тҿзү планлаштырыла, шулай ук
районга ГТОның махсус мҽйданчыгы бүлеп бирелҽчҽк;
‒ республика программасы кысаларында тагын 4 универсаль спорт
мҽйданчыгы тҿзелҽчҽк – икесе – Тихоновка һҽм Колшҽрип авылларында, икесешҽһҽр территориясендҽ-1 нче лицей-интернат һҽм Ҽлмҽт физик культура кҿллияте;
‒ яңа республика программасы буенча ҿстҽл теннисы буенча спорт
мҽктҽбендҽ капиталь ремонт үткҽрү планлаштырыла;
‒ зур спорт вакыйгаларының берсе-Ҽлмҽт шҽһҽре триатлон буенча Россия
чемпионаты һҽм беренчелеген, шулай ук Фристайл-парк дисциплинасында BMX
буенча халыкара ярышларны кабул итҽчҽк.
Гражданнар мҿрҽҗҽгатьлҽре белҽн эшлҽү
2019 елда район башлыгы һҽм Башкарма комитеты адресына тҽкъдимнҽр һҽм
инициативалар белҽн 4831 граждан мҿрҽҗҽгать итте, бу 2018 ел дҽрҽҗҽсенҽ туры
килҽ (4843), шуларның 388 е ел дҽвамында җитҽкчелҽр тарафыннан үткҽрелгҽн
шҽхси очрашулар барышында үз сорауларын һҽм гозерлҽрен җиткерделҽр.
Статистика нигезендҽ, электрон почта һҽм интернет-кабул итү бүлмҽлҽренҽ илтүнең
тҿрле тҿрлҽре буенча 1500 мҿрҽҗҽгать керде.
Гражданнар мҿрҽҗҽгатьлҽренең тематик структурасына үткҽрелгҽн анализ
торак-коммуналь ҿлкҽдҽ килеп чыга торган сорауларның күп булуы турында сҿйли1447 мҿрҽҗҽгать, шул исҽптҽн халыкка коммуналь-кҿнкүреш хезмҽте күрсҽтү,
идарҽче компаниялҽр һҽм торак милекчелҽре ширкҽте, гомуми йорт милкен
тиешенчҽ карап тотмау белҽн бҽйле мҽсьҽлҽлҽр.
Транспорт хезмҽте күрсҽтү, тҿзелеш һҽм шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге
мҽсьҽлҽлҽре ‒ 688 мҿрҽҗҽгать. Гражданнарны торак белҽн тҽэмин итү, торак
фондыннан файдалану, Торак ҿлкҽсендҽ социаль гарантиялҽр бирү темасы
гражданнарның мҿрҽҗҽгатьлҽрендҽ 358 тапкыр күтҽрелде.
Җирдҽн файдалану мҽсьҽлҽлҽре буенча 353 мҿрҽҗҽгать керде. Мҽгариф
мҽсьҽлҽлҽре буенча 160 мҿрҽҗҽгать каралды, 128 – территориялҽрне тҿзеклҽндерү
мҽсьҽлҽлҽре буенча.
2019 елда район башлыгы халык белҽн 3 «турыдан-туры эфир» үткҽрде.
Район халкы «Халык контроле»Татарстан Республикасы дҽүлҽт мҽгълүмат
системасында актив кулланалар һҽм үз гаризаларын урнаштыралар.
2019 елда «Халык контроле» системасына 4213 гариза кергҽн, бу 2018 ел
дҽрҽҗҽсеннҽн 10% ка күбрҽк (3815 гариза), «хҽл ителде» статусы белҽн
гаризаларны үтҽү күрсҽткече 77,4% (3260) тҽшкил иткҽн, бу 2018 ел белҽн
чагыштырганда 5% ка күбрҽк (72,4%), «планлаштырылган» статусында 13,5% (570).
Халык ҿчен «Территориялҽрне тҿзеклҽндерү», «Муниципаль юлларны карап
тоту һҽм ремонтлау», «Торак-коммуналь хуҗалык» категориялҽре аеруча актуаль
булып тора.
Алга таба җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеге гражданнар мҿрҽҗҽгатьлҽрен
вакытында һҽм сыйфатлы карауны тҽэмин итүгҽ, халык белҽн эшлҽү рҽвешлҽрен
һҽм методларын камиллҽштерүгҽ юнҽлтелҽчҽк.
2020 елда хҽл итү ҿчен түбҽндҽге бурычлар ҿстенлекле булачак:
‒ гаризаларны оператив һҽм сыйфатлы карауны тҽэмин итү;
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‒ «Халык контроле»системасына гаризалар нигезендҽ капиталь кертемнҽрнең
тармак программаларын тормышка ашыру.
Муниципаль берҽмлеклҽрнең вҽкиллекле органнары эшчҽнлеге
2019 елда депутат корпусы эше социаль-икътисади үсеш ҿчен шартлар
тудыруга һҽм халыкның тормыш сыйфатын күтҽрүгҽ юнҽлдерелгҽн иде.
2019 елда район Советының 13 сессиясе уздырылды, анда 83 мҽсьҽлҽ
каралды, шул исҽптҽн 2 мҽгълүмати мҽсьҽлҽ.
Район башлыгы, Башкарма комитет, контроль-хисап палатасы эшчҽнлеге
турында хисаплар тыңланды. Сессиядҽ җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеге
турындагы
хисапка
кадҽр
предприятие,
учреждениелҽрнең
хезмҽт
коллективларында, шҽһҽрнең территориаль иҗтимагый советларында җыелышлар,
авыл җирлеклҽрендҽ җыеннар булды, барлыгы 84 очрашу үткҽрелде. Сайлау алды
чорында, шул исҽптҽн «Безнең ишегалды» проекты кысаларында да, халык белҽн
75 очрашу үткҽрелде.
Хисап чорында кабул ителгҽн иң мҿһим карарларга түбҽндҽге мҽсьҽлҽлҽр
керҽ:
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Ҽлмҽт муниципаль
районының 2016-2021 елларга һҽм 2030 елга кадҽрге план чорына социальикътисадый үсеш стратегиясенҽ үзгҽрешлҽр кертү турында» 2006 ел, 30 декабрь,
664нче карары;
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының финанс белҽн тҽэмин итү
чыганагы булган шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽре бюджетларына максатчан
билгелҽнеше булган субсидиялҽр (башка бюджетара трансфертлар рҽвешлҽре)
Татарстан Республикасы бюджетыннан бюджетара трансфертлар бирү кагыйдҽлҽре;
Хҽрби комиссариатлар булмаган территориялҽрдҽ беренчел хҽрби исҽпкҽ
алуны гамҽлгҽ ашыру вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру ҿчен Ҽлмҽт муниципаль районы
бюджетыннан шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽре бюджетларына субвенциялҽр бирү
кагыйдҽлҽре;
Граждан хҽле актларын дҽүлҽт теркҽвенҽ алу вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру
ҿчен Ҽлмҽт муниципаль районы бюджетыннан шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽре
бюджетларына субвенциялҽр бирү кагыйдҽлҽре;
Район җирле үзидарҽ органнарының законнар һҽм муниципаль норматив
хокукый актларына үзгҽрешлҽр кертү мониторингы үткҽрү турында нигезлҽмҽ;
Районның җирле үзидарҽ органнары муниципаль хезмҽткҽрлҽрен мҽҗбүри
дҽүлҽт иминлҽштерүе турында нигезлҽмҽ.
Муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан коммерциячел булмаган оешмалар
(сҽяси партиядҽн һҽм һҿнҽри берлек органыннан, шул исҽптҽн җирле үзидарҽ
органында тҿзелгҽн беренчел профсоюз оешмасының сайланулы органыннан тыш)
белҽн идарҽ итүдҽ катнашу ҿчен яллаучы (эш бирүче) вҽкиленең бердҽм башкару
органы буларак яисҽ аларның коллегиаль органнары составына керү ҿчен бушлай
рҿхсҽт алу тҽртибе турында нигезлҽмҽ;
Районның Контроль-хисап палатасы, финанс-бюджет палатасы, Җир һҽм
милек мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында нигезлҽмҽлҽр;
2018 ел ҿчен район бюджеты үтҽлеше турында хисап;
2020 елга һҽм 2021, 2022 еллар план чорына районның социаль-икътисадый
үсешенең тҿп күрсҽткечлҽрен фаразлау;
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2020 елга һҽм 2021, 2022 еллар план чорына район бюджеты;
2020 елга муниципаль милекне хосусыйлаштыруның фараз планы
(программасы).
Нҽтиҗҽле хезмҽте һҽм районның социаль-икътисади үсешенҽ зур ҿлеш кертүе
ҿчен хисап сессиясендҽ «Сетевая компания» акционерлык җҽмгыяте генераль
директоры Фҽрдиев Илшат Шҽех улына «Ҽлмҽт муниципаль районының Мактаулы
гражданины»исеме бирелде.
Федераль һҽм республика законнары-ның яңа нигезлҽмҽлҽренҽ туры китерү
ҿчен район Уставына җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча җирле
үзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽрен тҿгҽл-лҽштерү ҿлешендҽ үзгҽрешлҽр кертелде.
Муниципаль норматив хокукый базаны коррупциягҽ каршы федераль
законнарның яңа нигезлҽмҽлҽренҽ туры китерү буенча эш алып барылды һҽм
депутат статусы, муниципаль хезмҽт турындагы нигезлҽмҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр
кертелде.
Хисап чорында бюджет үтҽлеше, муниципаль берҽмлеклҽр уставларына
үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү буенча ачык тыңлаулар оештырылды.
Район Советы эшчҽнлеген Президиум, биш даими комиссия тҽэмин итте:
бюджет-финанс мҽсьҽлҽлҽре, җирле салымнар һҽм җыемнар; социаль мҽсьҽлҽлҽр
буенча; Икътисадый үсеш, торак-коммуналь хуҗалык һҽм муниципаль милек
мҽсьҽлҽлҽре буенча; законлылык, хокук тҽртибе, депутат этикасы һҽм җирле
үзидарҽ мҽсьҽлҽлҽре буенча; аграр мҽсьҽлҽлҽр, табигый ресурслар һҽм экологик
иминлек мҽсьҽлҽлҽре буенча. Совет каравына кертелҽ торган барлык мҽсьҽлҽлҽр
даими комиссиялҽр, Президиумның уртак утырышларында алдан фикер алышу
булды.
Ел дҽвамында район Советы үз эшен сайлаучылар һҽм район җҽмҽгатьчелеге
ҿчен ачыклык һҽм хҽбҽрдарлык принципларында алып барды. Проектлар һҽм кабул
ителгҽн норматив хокукый актлар «Интернет» челтҽрендҽ урнаштырыла,
«Альметьевский вестник» газетасында, Татарстан Республикасы хокукый
мҽгълүматының рҽсми порталында, районның интернет-сайтында басыла
http://almetyevsk.tatar.ru
2019 елның мҿһим сҽяси вакыйгасы булып алтынчы чакырылыш Татарстан
Республикасы Дҽүлҽт Советына депутатлар сайлау булды. Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре
буенча шҽһҽр буенча сайлаучыларның 67,39% - ы, район буенча 84,89% - ы тавыш
биргҽн.
Шулай ук Бердҽм тавыш бирү кҿнендҽ Габдрахман, Аппак, Бишмунча,
Ерсубайкино, Кама-Исмҽгыйль, Сҿлҽй һҽм Иске Суркино авыл җирлеклҽре
территориялҽрендҽ ҿстҽмҽ сайлаулар узды. Барлыгы 8 депутат сайланды.
Хисап датасына районның 37 муниципаль берҽмлегенең (35 Авыл, 2 шҽһҽр
җирлеге) вҽкиллекле органнары составына 325 депутат (депутатларның билгелҽнгҽн
саны – 332) керҽ. 37 җирлекнең 33 башлыгы үз эшчҽнлеген азат ителгҽн нигездҽ
башкара.
Ҽлмҽт шҽһҽр Советы тарафыннан 12 утырыш үткҽрелде һҽм 48 мҽсьҽлҽ, шул
исҽптҽн 1 мҽгълүмати сорау каралды.
Авыл җирлеклҽренең һҽм шҽһҽр тибындагы бистҽнең вҽкиллекле органнары
Түбҽн Мактамада 352 утырыш үткҽрелде, 671 мҽсьҽлҽ каралды.
Депутатлар эшендҽ халык белҽн эшлҽү аерылгысыз ҿлеше булып тора. Хисап
чорында депутатлар тарафыннан 12 гражданнарны кабул итү үткҽрелде,
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сайлаучылардан 291 мҿрҽҗҽгать керде, шуларның 78е - шҽһҽр депутатларына,
213е-район депутатларына мҿрҽҗҽгать итте.
Депутатлар корпусы Бҿек Ватан сугышында Җиңүнең 74 еллыгын,
Сабантуйны, Белем кҿнен, Ҿлкҽннҽр кҿнен бҽйрҽм итүгҽ багышланган тантаналы
чараларны ҽзерлҽүдҽ актив катнашты, Татарстан АССРның 100 еллыгына
багышланган «йҿзҽбез бҽхет артыннан» массакүлҽм йҿзүдҽ, «мин спортны
сайлыйм» гомумшҽһҽр фестивалендҽ, Ҽлмҽт триатлонында катнашты.
Депутатлар ветераннарга, инвалидларга, аз тҽэмин ителгҽн гаилҽлҽргҽ
хҽйрия ярдҽме күрсҽтү эшен дҽвам итте.
Депутатлар корпусының 2020 елга эш планында-Бҿек Җиңүнең 75 еллыгына,
ТАССР тҿзелүнең 100 еллыгына, Ҽлмҽт районы тҿзелүнең 90 еллыгына
багышланган юбилей чараларына ҽзерлек, «Безнең ишегалды»программасын
гамҽлгҽ ашыру барышында шҽһҽр һҽм район территориясен тҿзеклҽндерү
мҽсьҽлҽлҽрен карау тора.
Коррупциягҽ каршы сҽясҽтне тормышка ашыру
Районда коррупцияне профилактикалау максатыннан коррупциягҽ каршы
юнҽлештҽге чараларны гамҽлгҽ ашыру буенча системалы эш алып барыла.
2019 елда хокук саклау органнары тарафыннан коррупцион юнҽлештҽге 32
җинаять эше (АППГ ‒ 40 җинаять эше) кузгатылган.
Шҽһҽр прокуратурасы тарафыннан каралган ҿлкҽдҽ 2019 елның узган
чорында 102 закон бозу очрагы ачыкланган (АППГ ‒ 129 тҽртип бозу). Тикшерү
нҽтиҗҽлҽре буенча 45 күрсҽтмҽ (АППГ ‒ 117) кертелгҽн, алар буенча бозулар
бетерелгҽн, 45 вазыйфаи зат дисциплинар җаваплылыкка тартылган (118 аппарат),
муниципаль хезмҽт турында федераль законнарга каршы килүче муниципаль
норматив хокукый актларга 36 протест кертелгҽн, 4 талҽп кертелгҽн. (АППГ-0)
Моннан тыш, агымдагы елда шҽһҽр прокуратурасы РФ КоАП 19.29 ст. буенча
коррупцион юнҽлештҽге 6 административ материал кузгатты.
2019 елның узган чорында Ҽлмҽт шҽһҽре прокуратурасы тарафыннан 635
(АППГ - 553) норматив хокукый акт һҽм 262 (АППГ - 414) норматив хокукый акт
проекты тикшерелде. Тикшерүлҽр барышында 4 норматив хокукый акт проектында
коррупциоген факторлар ачыкланды, аларга шҽһҽр прокуратурасы тискҽре
нҽтиҗҽлҽр бирде. Прокуратура кисҽтүлҽре исҽпкҽ алынды. Законнарга каршы килҽ
торган муниципаль норматив хокукый актларга җирле үзидарҽ органнары адресына
115 тҽкъдим кертелгҽн, 36 протест кертелгҽн.
Шулай ук, агымдагы елда прокурор тикшерүлҽре материаллары буенча алдан
тикшерү органнары тарафыннан 3 җинаять эше кузгатылган.
Коррупцион һҽм башка хокук бозуларны профилактикалау эшен кҿчҽйтү
максатларында җирле үзидарҽ органнарының кадрлар хезмҽтлҽре тарафыннан
муниципаль хезмҽткҽрлҽр арасында коррупцион һҽм башка хокук бозуларны
профилактикалау буенча даими аңлату эшлҽре алып барыла. Муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең, муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүгҽ дҽгъва кылучы
гражданнарның муниципаль хезмҽт турындагы законнарда каралган хезмҽт тҽртибе
талҽплҽрен үтҽүлҽре тикшерелҽ.
Муниципаль хезмҽт турындагы законнарны үтҽү, коррупциягҽ каршы тору
турындагы законнарны үтҽү йҿзеннҽн, муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүгҽ
дҽгъва кылучы барлык гражданнар тарафыннан Россия Эчке эшлҽр
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министрлыгының район бүлегеннҽн судка тартылмау турында һҽм РФ Федераль
салым хезмҽтенең ТР буенча 16 нчы районара инспекциясеннҽн аларның юридик
затларны гамҽлгҽ куючылар булмавы турында белешмҽ бирелҽ. 2019 елда хокук
бозулар ачыкланмады.
Коррупция куркынычлары белҽн бҽйле Ҽлмҽт муниципаль районында
муниципаль хезмҽт вазыйфалары исемлеге район Советының 2013 елның 19
декабрендҽге 360 номерлы карары белҽн расланган.
Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы муниципаль хезмҽтенең
214 вазифасыннан 211 вазифа кертелгҽн, бу 98% тҽшкил итҽ. Тиешле исемлеккҽ
муниципаль хезмҽт вазыйфаларының югары, тҿп, ҽйдҽп баручы һҽм ҿлкҽн
тҿркеменҽ кертелгҽн, аларны билҽгҽндҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр башкара торган
вазыйфаларның югары, тҿп, ҽйдҽп баручы һҽм ҿлкҽн тҿркеменҽ кертелгҽн барлык
вазыйфалар да кертелгҽн:
‒ хакимият вҽкиленең билгеле бер функциялҽре;
‒ контроль һҽм күзҽтчелек чаралары үткҽрү;
‒ муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү;
‒ муниципаль милек белҽн идарҽ итү буенча бюджет акчаларын бүлү турында
карарлар кабул итү;
‒ контроль функциялҽр башкару яки рҿхсҽтлҽр бирү.
2018 ел ҿчен Керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре
турында дҿрес булмаган һҽм тулы булмаган белешмҽлҽр бирмҽү һҽм коррупциягҽ
каршы тору турындагы законнарны бозуга юл куймау, кисҽтү рҽвешендҽге
дисциплинар җҽза бирү ҿчен 17 муниципаль хезмҽткҽргҽ белдерелде.
Гражданнарның муниципаль хезмҽткҽ тигез үтеп керүен тҽэмин итү
максатларында һҽм законнар нигезендҽ, муниципаль хезмҽт вазыйфасына эшкҽ
кабул итү конкурс нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Конкурслар үткҽрү һҽм аның
нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълүмат район сайтында урнаштырылган.
Ҽлмҽт муниципаль районында корруп-циягҽ каршы кҿрҽш эшен
координациялҽү комиссиясе (алга таба – комиссия), район җитҽкчелеге, хокук саклау
органнары тарафыннан җирле үзидарҽ органнарында, предприятиелҽрдҽ һҽм
оешмаларда коррупциягҽ каршы эшчҽнлекне активлаштыру буенча чаралар
күрелгҽн. Татарстан Республикасы Президентының Коррупциягҽ каршы сҽясҽт
мҽсьҽлҽлҽре идарҽсе тҽкъдимнҽрен һҽм комиссия карарларын үтҽү йҿзеннҽн
мҽгариф, сҽламҽтлек саклау, мҽдҽният, торак-коммуналь хуҗалык, идарҽ
компаниялҽре һҽм шҽһҽрнең башка муниципаль учреждениелҽрендҽ коррупциягҽ
каршы комиссиялҽр тҿзелде һҽм эшли. Ҽлеге учреждениелҽрдҽ гражданнар
мҿрҽҗҽгатьлҽре ҿчен тартмалар, коррупциягҽ каршы юнҽлештҽге стендлар бар.
2019 елда комиссиянең 2 утырышы узды.
2019 елда хезмҽт (вазифа) тҽртибенҽ карата талҽплҽрне үтҽү һҽм
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча комиссиянең 8 утырышы булды, анда
78 мҿрҽҗҽгать каралды, шуларның 66сы муниципаль хезмҽткҽрлҽрдҽн һҽм 12се
ведомство буйсынуындагы учреждениелҽр хезмҽткҽрлҽреннҽн.
Комиссия утырышлары турында мҽгълүмат Ҽлмҽт муниципаль районы
сайтында «Коррупциягҽ каршы тору» бүлегендҽ урнаштырылган.
Нҽтиҗҽле идарҽнең бурычы-муниципаль берҽмлек ҿчен кирҽкле товарлар,
эшлҽр башкаручылар һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү белҽн тҽэмин итүчелҽр базарында
конкуренцияне үстерү ҿчен тиешле шартлар булдыру.
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Сатып алуларның үтҽ күренмҽлелеген тҽэмин итү ҿчен «Гомумроссия рҽсми
сайты» zakupki.gov.ru. Бердҽм ачык мҽгълүмат системасы эшли анда сатып алулар
планнары, аларны гамҽлгҽ ашыру турында мҽгълүматлар, тҿзелгҽн контрактлар һҽм
намуссыз тҽэмин итүчелҽр реестрлары, типик контрактлар китапханҽсе, товарлар
(эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр) каталоглары, мониторинг нҽтиҗҽлҽре һҽм сатып алулар
аудиты урнаштырыла, сатып алулар буенча җҽмҽгатьчелек фикер алышуы
кертелде.
Сайтта Ҽлмҽт муниципаль районында үткҽрелҽ торган сатып алулар буенча
мҽгълүматлар һҽм документлар, сатып алулар нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълүматлар
даими урнаштырыла.
Сатып алуларны нҽтиҗҽле планлаштыру максатларында районның барлык
заказчылары да сатып алулар планнарын һҽм сатып алу план-графикларын шҽхси
кабинетлар аша сатып алулар ҿлкҽсендҽ бердҽм мҽгълүмат системасының рҽсми
сайтында формалаштырдылар.
2019 елның 12 аенда 1 млрд 559 млн сумлык 5299 контракт тҿзелгҽн.
Сатып алу процедураларының нҽтиҗҽлелеген арттыру ҿчен кече күлҽмне
сатып алу «Биржа мҽйданчыгы»ресурсы аша гамҽлгҽ ашырыла. 12 ай эчендҽ 54,7
млн сумлык 1722 контракт тҿзелгҽн.
Кече күлҽмле сатып алуларны минимальлҽштерү буенча эшлҽр дҽвам итҽ.
Сатып алу процедураларының санын киметү, бюджет акчаларын экономиялҽү,
шулай ук хезмҽт чыгымнарын киметү максатыннан үзҽклҽштерелгҽн торглар
үткҽрелҽ.
Сатып алулар ҿлкҽсендҽ вҽкалҽтле орган тарафыннан кҿндҽшлекне үстерү,
сатып алуларның ачыклыгы мҽсьҽлҽлҽре буенча контроль органнар белҽн
хезмҽттҽшлек оештырылды.
Заказчыларны сатып алуларны электронлаштыруга күчү чорында электрон
мҽйданчыкларда эшлҽргҽ ҿйрҽтү эш нҽтиҗҽлелеген арттыру ҿчен яңа этҽргеч
булды.
Сатып алуларны үзҽклҽштерү кысаларында Татарстан Республикасы Ҽлмҽт
муниципаль районы Башкарма комитеты һҽм Татарстан Республикасының Сатып
алулар буенча Дҽүлҽт комитеты арасында орг кайтартуга килешү имзаланды.
техника, компьютер техникасы, транспорт чаралары, мебель.
Балаларны тукландыруны оештыруның сыйфатын күтҽрү максатыннан район
балалар бакчаларында һҽм мҽктҽплҽрендҽ туклануны оештыру буенча хезмҽт
күрсҽтүгҽ электрон формада аукционнар үткҽрелҽ.
Ҽлмҽт муниципаль районында сатып алуларны урнаштыруның тҿп ысулыэлектрон аукцион. Бу ысулның тҿп үзенчҽлеге-заказчыларның потенциаль
подрядчылардан (тҽэмин итүчелҽр, башкаручылар), җиңүчене билгелҽгҽндҽ
изоляциялҽнүе, бу, һичшиксез, коррупцион күренешлҽрне булдырмый калу.
Югарыда күрсҽтелгҽн чаралар комплексы бюджет акчаларын нҽтиҗҽле
файдаланырга мҿмкинлек бирҽ, конкурентлылык сҽлҽтен арттыра һҽм сыйфатлы
товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр белҽн тҽэмин итҽ.
Сатып алуларны гамҽлгҽ ашыру вҽкалҽтлҽре үзҽклҽштерелде һҽм Вҽкалҽтле
органга ‒ Ҽлмҽт муниципаль районы Башкарма комитетына йҿклҽнде.
Тҽэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгелҽү ҿчен сатып
алуларны гамҽлгҽ ашыру буенча бердҽм комиссия эшчҽнлеген башкара.
Комиссия составына сатып алулар ҿлкҽсендҽ квалификация күтҽрүне узган
затлар һҽм сатып алу объектына караган махсус белемгҽ ия затлар кертелгҽн.
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Контрактларны үтҽү процессы даими контроль астында тора, шул исҽптҽн:
‒ заказчы тарафыннан тапшырыла торган товарларның, эшлҽрнең, хезмҽт
күрсҽтүлҽрнең саны, сыйфаты һҽм дҿреслеге, тҿзелгҽн контрактлар буенча тҽэмин
итүчелҽр тарафыннан йҿклҽмҽлҽрне үтҽүгҽ экспертиза һҽм кабул итүне гамҽлгҽ
ашыру;
‒ заказчы тарафыннан куелган товарга, башкарылган эшлҽргҽ, күрсҽтелгҽн
хезмҽт ҿчен түлҽү;
‒ заказчының контрактны үзгҽртү, ҿзү вакытында тҽэмин итүче (подрядчы,
башкаручы) белҽн хезмҽттҽшлеге.
Контрактны үтҽү нҽтиҗҽсе булып контрактны үтҽү турында хисап тҿзү, үзгҽртү
турында яки аны үтҽү барышында контрактны ҿзү тора.
2019 елда районның Контроль-хисап палатасы тарафыннан 78 учреждение
һҽм оешмада 60 контроль-ревизия чарасы үткҽрелгҽн.
Тикшерү чаралары нҽтиҗҽлҽре буенча гомуми суммасы 400358,5 мең сумлык
243 хокук бозу һҽм җитешсезлек ачыкланган (Классификатор нигезендҽ), шуларның
400358,5 мең сумы-юридик затларга:
‒ 38526,0 мең сумлык 41 хокук бозу очрагы ачыкланган;
‒ дҽүлҽт (муниципаль) милкеннҽн файдаланганда һҽм аның белҽн эш иткҽндҽ
хокук бозулар 73 хокук бозу очрагы 114158,0 мең сум тҽшкил итҽ;
‒ 213754,9 мең сумлык 93 тҽртип бозу, бухгалтерлык (финанс) хисабын тҿзү
һҽм тапшыру кагыйдҽлҽрен бозу;
‒ 4126,8 мең сумлык 24 хокук бозу очрагы (дҽүлҽт (муниципаль сатып
алуларны гамҽлгҽ ашырганда);
‒ бюджет акчаларын максатсыз файдалану-18,6 мең сумлык 3 хокук бозу;
‒ башка бозулар-29774,2 мең сумлык 9 хокук бозу очрагы.
Моннан тыш, 87483,1 мең сум бюджет акчаларыннан нҽтиҗҽсез файдалану
ачыкланды.
Финанс ҿлкҽсе закон бозуларны чиклҽү һҽм бетерү буенча 429762,8 мең
сумлык чаралар күрелде, шул исҽптҽн бюджетка 4628,4 мең сум кайтарылды.
Контроль чаралар нҽтиҗҽлҽре буенча тикшерелгҽн оешмалар җитҽкчелҽренҽ
13 күрсҽтмҽ һҽм 37 күрсҽтмҽ җибҽрелгҽн.
Ҽлмҽт шҽһҽр прокуратурасы белҽн хезмҽттҽшлек кысаларында 2019 елда
халыктан торак-коммуналь хезмҽтлҽр ҿчен түлҽү сыйфатында алынган акчаларны
максатчан файдалануның уртак тикшерүлҽре уздырылды. ООО ЖЭУ «Союз», ООО
«Темп», ООО «Надежда», ООО «Успех». «Союз» ҖЭУ ҖЧҖ вазыйфаи затлары
тарафыннан ресурслар белҽн тҽэмин итүче оешмаларның акчаларын законсыз
үзлҽштерү фактлары буенча РФ Җинаять кодексының 201 нче маддҽсенең 2 нче
маддҽсе, РФ Җинаять кодексының 160нчы маддҽсенең 4 нче ҿлеше, РФ Җинаять
кодексының 201 нче маддҽсенең 1 нче ҿлеше һҽм РФ Җинаять кодексының 160нчы
маддҽсенең 3 нче ҿлеше буенча җинаять эшлҽре кузгатылган.
Контроль-хисап палатасы үзара хезмҽттҽшлек турында тҿзелгҽн килешүлҽр
нигезендҽ һҽр контроль чара материалларын Ҽлмҽт шҽһҽр прокуратурасына
җибҽрҽ.
Эксперт-аналитик эшчҽнлек кысаларында 180 чара уздырылды, шул исҽптҽн:
Ҽлмҽт муниципаль районы Советы, Ҽлмҽт шҽһҽр Советы, Ҽлмҽт муниципаль
районы авыл Советлары, Ҽлмҽт муниципаль районы Башкарма комитеты норматив
хокукый актлары проектларына 178 бҽялҽмҽ ҽзерлҽнде; эксперт-аналитик чаралар
нҽтиҗҽлҽре буенча 2 хисап ҽзерлҽнде.
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Муниципаль казна учреждениелҽренең бюджет сметаларын тҿзү, раслау һҽм
алып бару тҽртибе турында; район бюджетына муниципаль берҽмлеклҽр
бюджетларыннан бюджетара трансфертлар бирү тҽртибе һҽм шартлары турында;
үзҽклҽштерелгҽн бухгалтерия җитҽкчелҽренең һҽм белгечлҽренең хезмҽт хакы
турында; Ҽлмҽт муниципаль районы муниципаль белем бирү оешмалары
хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен түлҽү шартлары турында; Ҽлмҽт муниципаль районы
муниципаль белем бирү оешмалары хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен түлҽү шартлары
турында 43 эксперт-аналитик чара үткҽрелде; муниципаль вазыйфаларны һҽм
муниципаль хезмҽткҽрлҽрне мҽҗбүри дҽүлҽт иминлҽштерүе; шҽһҽр бюджетыннан
субсидиялҽр бирү тҽртибе һҽм шартлары; ординатура программасы буенча укучы
студентларга, Ҽлмҽт муниципаль районы территориясендҽ урнашкан дҽүлҽт
медицина оешмаларында эшлҽү ҿчен стимуллаштыручы түлҽүлҽр турында
нигезлҽмҽлҽр һҽм башкалар.
Район Контроль-хисап палатасының контроль һҽм экспертиза-аналитика
чаралары нҽтиҗҽлҽре буенча 142 тҽкъдим (рекомендациялҽр) район башлыгы
исеменҽ җибҽрелгҽн, шул исҽптҽн: бюджет процессын камиллҽштерү ҿлешендҽ 27
тҽкъдим, җирле үзидарҽ органнары һҽм тикшерелгҽн учреждениелҽр тарафыннан
карарлар кабул иткҽндҽ, 2019 елның 31 декабренҽ 139 тҽкъдим (рекомендациялҽр)
исҽпкҽ алынган.
Ҽлмҽт шҽһҽр прокуратурасының Ҽлмҽт шҽһҽр прокуратурасының контрольхисап палатасы белҽн үзара эшчҽнлек тҽртибе турындагы Килешү нигезендҽ
районның контроль-хисап палатасына 46 контроль-ревизия чарасы җибҽрелгҽн.
Прокуратура контроль чаралары материаллары буенча 43 тҽкъдим керткҽн, 43
вазыйфаи зат дисциплинар җаваплылыкка тартылган.
2019 елда Ҽлмҽт муниципаль районы Финанс-бюджет палатасының контрольревизия бүлеге эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре буенча 25 тикшерү уздырылган, шуларның:
планлы - 22, кҿтелмҽгҽн - 3.
2017-2019 еллар чорында җирле бюджетны үтҽү процессында бюджет
бозылуын, исҽпкҽ алу һҽм хисаплылыкның дҿреслеген, эчке финанс контролен алып
баруны чиклҽү максатларында финанс-хуҗалык эшчҽнлеге тикшерелде, шулай ук
Россия Федерациясе субъектының федераль бюджетыннан җирле үзидарҽ
органнарына түбҽндҽге учреждениелҽрдҽ беренчел хҽрби исҽпкҽ алуны гамҽлгҽ
ашыру ҿчен бирелгҽн субвенциялҽрдҽн максатчан файдалануны тҽэмин итү:
Ҽлмҽт шҽһҽре «Урсалы урта гомуми белем бирү мҽктҽбе» МБМУ, «Тузганак
«32 нче балалар бакчасы. Ҽлмҽт, Бута авыл җирлеге, Ямаш авыл җирлеге, Сҿлҽй
авыл җирлеге, Баграж-Никольский авыл җирлеге, Мҽмҽт авыл җирлеге, Елховой
авыл җирлеге, «Баланы үстерү үзҽге – Ҽлмҽт шҽһҽренең 65 нче «Ивушка» балалар
бакчасы, Кама-Исмҽгыйль авыл җирлеге, Яңа Троицкий авыл җирлеге, Рус Акташы
авыл җирлеге, «1 нче кичке (сменалы) гомуми белем бирү мҽктҽбе» муниципаль
бюджет мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениесе. Ҽлмҽт, Кичү авыл җирлеге, Түбҽн
Абдул авыл җирлеге, Васильевка авыл җирлеге, Клементейкино авыл җирлеге,
«Баланы үстерү үзҽге – 44 нче «Росинка» балалар бакчасы, Ҽлмҽт шҽһҽре,
Миңлебай авыл җирлеге, Яңа Кҽшер авыл җирлеге, Борискино авыл җирлеге, Ҽлмҽт
шҽһҽре, Колшҽрип авыл җирлеге, Түбҽн Мактама авыл җирлеге, Урман-Кҽлҽй авыл
җирлеге.
Тикшерү чаралары нҽтиҗҽлҽре буенча гомуми суммасы 112549,5 мең сумлык
51 хокук бозу очрагы ачыкланган, шул исҽптҽн:
‒ җирле бюджет акчаларын нҽтиҗҽсез файдалану-3299,0 мең сум;
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‒ муниципаль милекне нҽтиҗҽсез файдалану 31481,6 мең сум күлҽмендҽ;
‒ 8285,6 мең сум күлҽмендҽ бухгалтерлык исҽбен һҽм хисаплылыгын бозу;
‒ дҽүлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү ҿчен товарлар, эшлҽр,
хезмҽт күрсҽтүлҽр сатып алу ҿлкҽсендҽ закон бозу 63162,7 мең сум.;
‒ 6320,6 мең сумлык башка тҿр хокук бозу очраклары.
Үткҽрелгҽн
тикшерү
чаралары
нҽти-җҽлҽре
буенча
тикшерелүче
учреждениелҽр адресына, гаепле затларны дисциплинар җаваплылыкка тарту
белҽн, ачыкланган бозуларны бетерү турында 22 күрсҽтмҽ җибҽрелде.
Чыгарылган күрсҽтмҽлҽрнең нҽтиҗҽлҽре буенча бетерелде һҽм ачыкланган
бозулар буенча 2667,3 мең сумлык чаралар күрелде.
Ачыкланган җитешсезлеклҽрне бетерүгҽ юнҽлдерелгҽн чараларны гамҽлгҽ
ашыру контрольдҽ тотыла.
Тикшерү актлары Ҽлмҽт шҽһҽре прокуратурасына Ҽлмҽт шҽһҽре
прокуратурасы һҽм Ҽлмҽт муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы (Эчке
муниципаль финанс контроле органы) белҽн тҿзелгҽн килешү кысаларында
җибҽрелде.
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы һҽм Ҽлмҽт муниципаль
районының Финанс-бюджет палатасы арасында үзара хезмҽттҽшлек турында
тҿзелгҽн килешү кысаларында уртак тикшерүлҽр үткҽрелде. Административ хокук
бозу турында беркетмҽ тҿзелде, күрсҽтмҽлҽр бирелде.
2017-2019 еллар чорына бюджет законнары һҽм бюджет хокук
мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган башка норматив актлар үтҽлешен тикшерү
уздырылды:
‒ «Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Үзҽклҽштерелгҽн
китапханҽлҽр системасы» муниципаль бюджет учреждениесе, «Ҽлмҽт шҽһҽре район
мҽдҽният йорты» муниципаль бюджет учреждениесе, Мҽмҽт авыл җирлеге.
Ачыкланган финанс бозу күлҽме 36966,1 мең сум тҽшкил итте, шул исҽптҽн:
‒ башкарылган эшнең яки хезмҽт күрсҽтүнең гомуми суммасы 2525,9 мең сум
булган контракт шартларына туры килмҽве;
‒ гомуми суммасы 575,6 мең сум күлҽмендҽ җирле бюджет акчаларын
нҽтиҗҽсез файдалану ;
‒ муниципаль милекне нҽтиҗҽсез файдалану 14311,1 мең сум күлҽмендҽ;;
‒ гомуми суммасы 18098,7 мең сум булган бухгалтерлык исҽбен һҽм
хисаплылыгын бозу;
‒ гомуми суммасы 1454,8 мең сум булган башка хокук бозулар.
Күрсҽтмҽлҽр Ҽлмҽт шҽһҽре прокуратурасына җибҽрелде.
Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районында коррупциягҽ каршы
кҿрҽш чаралары район башкарма комитетының 2014 елның 30 декабрендҽге 3783
номерлы карары белҽн расланган «2015-2022 елларга Ҽлмҽт муниципаль
районында коррупциягҽ каршы сҽясҽтне гамҽлгҽ ашыру» муниципаль программасы
нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Республика һҽм муниципаль коррупциягҽ каршы программаларның үтҽлешен
даими рҽвештҽ тикшереп торалар. «2015-2022 елларга Татарстан Республикасының
коррупциягҽ каршы сҽясҽтен гамҽлгҽ ашыру» дҽүлҽт программасының үтҽлеше
турында мҽгълүмат квартал саен Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына
җибҽрелҽ.
Коррупцияне профилактикалау чараларының берсе - җҽмгыятьтҽ коррупция
тҽртибенҽ карата түземсезлек формалаштыру. Җирле үзидарҽ органнарының бу
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юнҽлештҽ эшчҽнлеге тҿрле инструментларны кулланып башкарылырга мҿмкин,
ҽмма коррупциягҽ каршы пропаганданың ҿстенлекле юнҽлеше массакүлҽм
мҽгълүмат чаралары булды һҽм булып кала бирҽ.
«Кайнар телефон линиялҽре» ОВДда, прокуратурада, район газеталарында,
РФ ФКХнең Ҽлмҽт шҽһҽрендҽге бүлегендҽ, Федераль миграция хезмҽтенең Идарҽ
бүлегендҽ даими эшлҽүче «кайнар телефон линиялҽре» оештырылды. «Контактта Ҽлмҽт» рҽсми битендҽ. Бүген «Ҽлмҽт муниципаль районы башкарма комитеты»ның
аерым бите тҿзелде, анда яшҽүчелҽр шулай ук барлык кызыксындырган
мҽсьҽлҽлҽрне җибҽрҽ, ҽ компетентлы хезмҽтлҽр онлайн җаваплар бирҽ. Шҽһҽрнең
үзҽк урамнарында «кайнар линия» телефоннары күрсҽтелгҽн коррупциягҽ каршы
юнҽлешле агитация баннерлары урнаштырылган.
Муниципалитет бинасында һҽм кайбер муниципаль учреждениелҽрдҽ
гражданнардан һҽм оешмалардан хҽбҽрлҽр җыю ҿчен тартмалар урнаштырылган.
Вазыйфаи затлар эшчҽнлегендҽ коррупция күренешлҽре турында мҽгълүмат
мониторингын уздыру эшен оештыру квартал саен алып барыла.
Соңгы вакытта массакүлҽм мҽгълүмат чараларында коррупция фактларын
торган саен күбрҽк ача, аларны җҽмҽгатьчелек байлыгы итеп күрсҽтҽ. Коррупциягҽ
каршы эшчҽнлекнең үтҽ күренмҽлелеге - уңышлылык нигезе, һҽм массакүлҽм
мҽгълүмат чараларына бу эшчҽнлектҽ зур урын бирелҽ, чҿнки масс-медиа үз-үзеңне
тотуның тотрыклы стереотипларын формалаштырырга сҽлҽтле иҗтимагый аңга
йогынты механизмы булып тора. Халыкны коррупциягҽ каршы түзеп булмаслык
мҿнҽсҽбҽт формалаштыру максатларында хокукый агарту массакүлҽм мҽгълүмат
чараларында коррупциягҽ каршы эшчҽнлек турында мҽгълүмат урнаштыру юлы
белҽн гамҽлгҽ ашырыла.
2020 елга эшчҽнлекнең ҿстенлекле юнҽлешлҽре:
‒ муниципаль милеккҽ идарҽ итүнең һҽм аның белҽн эш итүнең
нҽтиҗҽлелеген тикшереп торуны кҿчҽйтү, шул исҽптҽн муниципаль милек
объектларына ихтыяҗ булу, алардан файдалануның нҽтиҗҽлелеге мҽсьҽлҽлҽрен
карау;
‒ җирле бюджетлар акчаларыннан файдаланганда хокук бозуларны
профилактикалау эшен кҿчҽйтү, ачыкланган хокук бозулар буенча чаралар күрү,
финанс-бюджет ҿлкҽсендҽ административ хокук бозулар турында беркетмҽлҽр тҿзү;
‒ муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү ҿчен товарлар, эшлҽр, хезмҽтлҽр
сатып алуларга аудит уздыру эшен дҽвам итү, шулай ук бюджет акчаларыннан
файдалануның нҽтиҗҽлелеген аудит;
‒ медицина хезмҽтлҽре күрсҽтү сыйфаты турындагы фикерне ачыклау
максатларында халыктан социологик сорашып белешүне даими уздыру;
‒ пациентлардан медицина ярдҽме күрсҽткҽн ҿчен акча, башка матди
кыйммҽтлҽр алу фактларын булдырмау буенча медицина персоналы арасында
аңлату эшлҽрен активлаштыру;
‒ коррупциячел хокук бозуларны профилактикалау буенча мҽгариф
учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽре арасында аңлату эшлҽрен активлаштыру;
‒ күрсҽтелҽ торган торак-коммуналь хезмҽтлҽрнең сыйфатын күтҽрү,
гражданнардан килҽ торган шикаятьлҽрнең санын киметү буенча эшне дҽвам итү.
Халыкка хезмҽт күрсҽтүнең заманча ысулларын гамҽлгҽ кертергҽ.
Халыкның иминлеге
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100 мең кешегҽ җинаятьчелек дҽрҽҗҽсе күрсҽткече 963,7 җинаять тҽшкил
иткҽн (2018 ел күрсҽткече ‒ 877,8), ул Яшел Үзҽн (1413), Чистай (1199,1), Азнакай
(1138,1), Алабуга (1108,7), Бҿгелмҽ (1097,5), Лениногорск (1000), Түбҽн Кама (989,4)
муниципаль районнары буенча күрсҽткечлҽрдҽн шактый түбҽн.
2019 ел йомгаклары буенча Ҽлмҽт муниципаль районында оператив хҽл
теркҽлгҽн җинаятьлҽр санының артуы белҽн характерлана (10,3%ка, 1818%тан 2005
елга кадҽр). Шактый дҽрҽҗҽдҽ җинаятьчелек халҽтенҽ Интернет челтҽре һҽм
кҽрҽзле элемтҽ кулланып кылына торган җинаятьлҽр йогынты ясавын дҽвам итҽ.
Профилактик чаралар үткҽрүгҽ, аңлату эшлҽренҽ, массакүлҽм мҽгълүмат
чараларында да, торак секторында да карамастан, алдакчылар хҽйлҽсенҽ элҽгүче
гражданнар саны арта бара. Үткҽн чорда дистанцион мошенниклар саны 25,7% ка
арткан (47, 183 тҽн 230 га кадҽр), банк счетларыннан һҽм электрон акчаларга карата
урлашу - 143,2% ( 106, 74 тҽн 180 гҽ кадҽр).
Узган елда ачыкланган 1015 җинаять буенча җинаять эшлҽре судка
җибҽрелгҽн, 160 җинаять авыр һҽм аеруча авыр категориялҽргҽ карый. Җинаять
җаваплылыгына 861 кеше җҽлеп ителгҽн, алар арасында 286 элек хҿкем ителгҽн
граждан, 98 хатын-кыз, 93 чит шҽһҽрле, даими керем чыганагы булмаган 610
граждан, 28 балигъ булмаган бала, шуларның 19 ы урта һҽм урта-махсус белем бирү
учреждениелҽре укучылары.
Наркотик чараларның законсыз ҽйлҽнеше белҽн кҿрҽш буенча шактый
нҽтиҗҽлҽргҽ ирешелде. Безнең район территориясендҽ наркотик матдҽлҽр тарату
белҽн шҿгыльлҽнүче 2 оешкан җинаятьчел тҿркем эшчҽнлеге туктатылды, ҽлеге
тҿркемнҽрнең 12 катнашучысы кулга алынды. Шартлы ачыкланган фактларны
исҽпкҽ алмыйча, наркотикларның законсыз ҽйлҽнеше ҿлкҽсендҽ 201 җинаять
ачыкланган, шуларның 42се сату һҽм 155 ‒ наркотик чараларны саклау белҽн бҽйле.
5 наркопритон ябылган. Законсыз ҽйлҽнештҽн 4 кг артык тҿрле наркотик һҽм
психотроп матдҽлҽр (4119,41 гр) алынган, шуларның якынча 1,5 кг синтетик
чыгышлы. Наркоманиядҽн дҽвалану, медицина һҽм социаль тернҽклҽндерү буенча
йҿклҽнгҽн йҿклҽмҽлҽрне үтҽмҽгҽн ҿчен 81 зат административ җаваплылыкка
тартылган 451 административ хокук бозу ачыкланган.
Балигъ булмаганнар тарафыннан кылынган 32 җинаять буенча судка
җибҽрелгҽн, 12 җинаять авыр һҽм аеруча авыр җинаятьлҽр категориясенҽ керҽ.
Тискҽре яктан балигъ булмаганнарның наркотик чараларның законсыз ҽйлҽнешенҽ
катнашы булуы билгелҽнҽ (наркотиклар сату ‒ 2 һҽм саклау). Шул ук вакытта
мҿлкҽти характердагы җинаятьлҽрнең тҿп саны ‒ 27 (84,4%), бу ‒ урлау, талау, янап
куркыту. Шуңа бҽйле рҽвештҽ яшүсмерлҽр җинаятьчелеген, шул исҽптҽн уку
йортларында профилактикалауга юнҽлтелгҽн комплекслы чаралар күрергҽ кирҽк.
Балигъ булмаганнар белҽн профилактик эш барлык профилактика субъектлары
тарафыннан үткҽрелергҽ тиеш.
Балигъ булмаганнарга алкоголь сату фактларын ачыклауга аерым игътибар
бирелде, чҿнки балигъ булмаганнар тарафыннан 10 җинаять исерек хҽлдҽ
кылынган. Ел дҽвамында бүлеккҽ исерек килеш 37 балигъ булмаган бала
китерелгҽн, шуларның 3 е ике тапкыр. Балигъ булмаганнарга алкоголь саткан ҿчен
административ җаваплылыкка шҽһҽрнең һҽм районның сҽүдҽ нокталары сатучысы
җҽлеп ителгҽн, 7 җинаять эше кабат сатылган, алар барысы да судка җибҽрелгҽн.
Алкоголь базарын декриминальлҽштерү максатыннан, сҽүдҽ объектларына,
склад бүлмҽлҽренҽ 722 тикшерү үткҽрелде, автотранспортка тикшерү үткҽрелде.
Район территориясендҽ контрафактлы элиталы маркалар сату буенча җинаятьчел
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эшчҽнлек оештыруның ике омтылышы чиклҽнде. Алкогольнең законсыз ҽйлҽнеше
ҿлкҽсендҽ 13 җинаять буенча җинаять эше кузгатылды, бу ҿлкҽдҽ 88 административ
беркетмҽ тҿзелде. Ике тоннадан артык (2051,3 литр) алкогольле һҽм спиртлы
сыекча тартып алынды, шуның 867,5 литры башка субъектлар территориясендҽ һҽм
1183,8 литры Татарстан Республикасы территориясендҽ җитештерелгҽн.
«Исерек» җинаятьчелеген кисҽтү ҿчен урамнардан исерек хҽлдҽ булган
затларны тартып алу буенча эш алып барылды. Узган вакыт эчендҽ «Визит»
детоксикация медицина үзҽгенҽ полиция хезмҽткҽрлҽре тарафыннан 4341 кеше
китерелгҽн. Закон тарафыннан тыелган урыннарда алкогольле продукция кулланган
ҿчен 794 административ беркетмҽ тҿзелгҽн, җҽмҽгать урыннарында исерек хҽлдҽ
күренгҽн ҿчен – 4076.
2019 елның 12 ае дҽвамында бүлек хезмҽткҽрлҽре 211 массакүлҽм чара
үткҽргҽндҽ, шул исҽптҽн Җиңү Кҿне, татар халык бҽйрҽме «Сабантуй», Нефтьчелҽр
кҿне кебек масштаблы чаралар, бердҽм тавыш бирү кҿнен үткҽргҽндҽ җҽмҽгать
тҽртибен һҽм җҽмҽгать куркынычсызлыгын саклауны тҽэмин иттелҽр. Бүлекнең
барлык шҽхси составының кҿйле эшлҽве, җҽмҽгать тҽртибен бозу очраклары
булмады.
Урамнарда һҽм җҽмҽгать урыннарында җинаять һҽм хокук бозуларны кисҽтү
һҽм булдырмау ҿчен 606 комплекслы һҽм оператив-профилактик чара үткҽрелгҽн,
шул исҽптҽн 258-ДНД ҽгъзалары катнашында. Бүлек хезмҽткҽрлҽре тарафыннан РФ
Административ хокук бозулар кодексында каралган 10032 хокук бозу очрагы
ачыкланды, җирле бюджетка 2 млн.тирҽсе штраф (1 млн. 981 мең сум) түлҽтелде.
Полиция участок уполномоченныйлары торак секторны карап чыгу
кысаларында 83 меңнҽн артык адреста (83224) булдылар, үткҽрелгҽн профилактика
барышында 2676 затның тҿрле категориялҽре буенча учетка куелды, алар белҽн
даими рҽвештҽ профилактик чаралар үткҽрелде. Привентив юнҽлештҽге 309
җинаять буенча җинаять эше ачыкланган һҽм судка җибҽрелгҽн. Нҽтиҗҽдҽ,
кҿнкүреш җирлегендҽ кылынган җинаятьлҽр (-26,7%, 178) һҽм элек хҿкем ителгҽн
затлар тарафыннан кылынган җинаятьлҽр саны артмаган(-9,2%, 365).
Миграция хҽлен контрольдҽ тоту буенча эш дҽвам итте. Миграция исҽбенҽ
куелган чит ил гражданнары саны 6,1% ка арткан (9273 тҽн 9837 гҽ кадҽр).
Миграцион законнарны бозу очракларын ачыклау буенча 243 чара үткҽрелгҽн. Чит
ил гражданнарын миграция исҽбенҽ ялган куюның 14 факты буенча җинаять эшлҽре
кузгатылган, чит ил гражданнарын һҽм гражданлыгы булмаган затларны хезмҽт
эшчҽнлегенҽ законсыз рҽвештҽ җҽлеп иткҽн ҿчен 169 административ беркетмҽ
(АППГ – 217) тҿзелгҽн. Чит ил гражданнарына һҽм гражданлыгы булмаган затларга
керү һҽм тору режимын бозган ҿчен 480 административ беркетмҽ тҿзелгҽн, 40 чит ил
гражданына карата аларны Россия Федерациясеннҽн административ чыгару, 11
депортациягҽ карата суд карарлары чыгарылган. Чит ил гражданнарына Россия
Федерациясенҽ керү юлын ябу турында 58 күрсҽтмҽ чыгарылган.
Юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру буенча муниципаль программа чараларын
тормышка ашыру тҽэмин ителде. «2013-2020 елларда юл хҽрҽкҽте иминлеген
арттыру» федераль максатчан программасы күрсҽткече юл – транспорт һҽлакҽтендҽ
һҽлак булучылар саны буенча артмаган, юл-транспорт һҽлакҽтендҽ 16 кеше үлгҽн,
фаразланган мҽгънҽдҽ-28 кеше. Шул ук вакытта безнең район юлларында хҽллҽр
юл-транспорт һҽлакҽтлҽре санының артуы белҽн характерлана (9 очракка, 165
очракка), шул исҽптҽн балалар катнашында (4 очракка, 27гҽ). Юл-транспорт
һҽлакҽтлҽренең тҿп саны машина йҿртүчелҽр гаебе белҽн килеп чыккан – 147,
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аларның 58е – җҽяүлелҽрне бҽрдерү (15е – җҽяүлелҽрнең үзлҽре гаебе белҽн), 11евелосипедчылар. Авариялҽрне киметү максатыннан ясалма юл тигезсезлеклҽрен
урнаштыру, башка инженер-техник чаралар үткҽрү буенча эшне дҽвам итҽргҽ кирҽк.
Юлларда закон бозуларны пропагандалау һҽм җҽяүлелҽр тарафыннан яктылык
кайтаручы элементлар куллану буенча халык белҽн эшне профилактиканың барлык
субъектларына да үткҽрергҽ кирҽк.
Юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен кисҽтү максатыннан, Юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽрен
бозуның аерым тҿрлҽрен ачыклауга юнҽлдерелгҽн 62 оператив-профилактик чара
үткҽрелде. Тулаем ЮХИДИ хезмҽткҽрлҽре тарафыннан юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽрен
бозуның 59 меңнҽн артык очрагы (59476) кисҽтелгҽн, исерек хҽлдҽ йҿргҽн ҿчен 664
шофер транспорт белҽн идарҽ итүдҽн алынган, 82 машина йҿртүче кабатланган
хокук бозулар ҿчен җинаять җаваплылыгына тартылган. Юл-транспорт
травматизмын кисҽтү буенча үткҽрелгҽн чараларга карамастан, яралылар саны (7
кешегҽ, 209га кадҽр), шул исҽптҽн балалар саны (6 кешегҽ, 28гҽ кадҽр) арткан.
Юл хҽрҽкҽте иминлеге буенча чараларны тҽэмин итү кысаларында хисап
чорында «Юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру» муниципаль максатчан программасы
буенча, шулай ук бюджеттан тыш чыганаклар хисабына:
565 юл билгесе урнаштырылган һҽм 338 юл билгесе алыштырылган;
мҽктҽп укучылары хҽрҽкҽте «Йорт – мҽктҽп» маршрутларында «Җҽяүлелҽр
кичүе» 50 юл билгесе урнаштырылды;
277 җҽяүлелҽр кичүендҽ тамга куелды;
30 җҽяүлелҽр кичүендҽ ясалма тигезсезлеклҽр тҿзеклҽндерелде;
15 җҽяүлелҽр кичүендҽ хҽрҽкҽт итү ҿлеше ҿстендҽ «Җҽяүлелҽр кичүе» юл
билгелҽре куелды;
Тҿхвҽтуллин – Ломоносов, Ленин – Балакина, Шевченко – Балакина урамнары
киселешендҽ 3 светофор объекты тҿзелде.
Тҽүлекнең караңгы вакытында күрен-мҽүгҽ бҽйле юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен
кисҽтү максатыннан, монтаж һҽм Совет урамнары буенча урам утлары челтҽре
тҿзелде. Магистраль, язгы, яңарыш урамнарында, Урсал микрорайонында, М5
микрорайонында һҽм «Снежинка» базасына керү юлында хезмҽт ветераннары
урамнарын яктырту челтҽрлҽре тҿзелде.
Яктылыкны чагылдыручы элементлы фликерлы балалар ҿчен 10541 Яңа ел
бүлҽге сатып алынды.
2020 елга Юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итү ҿлкҽсендҽ тҿп бурычлар булып
тора:
‒ юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен киметүгҽ юнҽлдерелгҽн тҿзеклҽндерү
элементларын исҽпкҽ алып, урам-юл челтҽрен алга таба үзгҽртеп кору;
‒ альтернатив технологиялҽр (кайнар пластик, полимер тасма) буенча юл
тамгасы тҿшерү буенча эш күлҽмнҽрен арттыру);
‒ бер юнҽлештҽ ике һҽм аннан да күбрҽк хҽрҽкҽт полосасы булган юлларда
йҿрү ҿлеше ҿстендҽ «Җҽяүле кичүе» кабатлаулы юл билгелҽрен этаплап
урнаштыру;
‒ аеруча куркыныч юл участокларында җҽяүлелҽр ҿчен коймалар урнаштыру;
‒ урамнарны яктырту челтҽрлҽрен тҿзү;
‒ балаларның юл-транспорт имгҽнү-лҽрен профилактикалауга, шул исҽптҽн
яктылыкны чагылдыручы элементларны куллану кирҽклеген актив пропагандалауга
юнҽлтелгҽн чараларны тормышка ашыру.
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Гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү
2020 елның 1 гыйнварына Ҽлмҽт муниципаль районында гадҽттҽн тыш хҽллҽр
теркҽлмҽгҽн.
450 янгын булган (узган елның шул чорына карата 0,89%ка кимү - 454), 8 кеше
һҽлак булган (узган елның шул чорына карата 33%ка арткан), 54 кеше коткарылган.
Янгыннардан килгҽн зыян суммасы 1 445 800 сум.
Районның су объектларында 5 вакыйга теркҽлгҽн, 5 кеше коткарылган,
шулардан 3 бала, су объектларында кешелҽр һҽлак булуга юл куелмаган.
Һҽлак булганнарның 23 гҽүдҽсе чыгарылган 330 чыгу урыны авария-коткару
эшлҽрен башкаруга 330 кеше юл куйган, 157 кеше һҽм 1 хайван коткарылган.
Хисап чорында гражданнар оборона-сының яклау корылмалары фондын оптимальлҽштерү кысаларында ТР Гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгының Ҽлмҽт
районы буенча идарҽсе тарафыннан сыену урынын урлау сыйфатында
эксплуатациягҽ күчерү эше башкарылды, 54 сыену урыны күчерелде.
Гражданнар оборонасы кҿчлҽренең һҽм чараларының, гадҽттҽн тыш хҽллҽрне
кисҽтү һҽм бетерү буенча территориаль ярдҽмче системасының ҽзерлеген, идарҽ
итүче составның укыту дҽрҽҗҽсен тикшерү максатыннан, Татарстан Республикасы
Гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгының Ҽлмҽт районы буенча идарҽсе белҽн
берлектҽ уздырылды:
‒ 1 команда-штаб ҿйрҽнүлҽре;
‒ 2 күзҽтү челтҽре һҽм лаборатор контроль күнегүлҽре;
‒ 2 хҽбҽр итү системасын тикшерү;
‒ Гражданнар оборонасының штаттан тыш формалашкан оешмалары белҽн
22 тактик-махсус ҿйрҽнүлҽр;
ГО хезмҽтлҽре белҽн тактик-махсус укулар;
‒ 166 команда-штаб ҿйрҽнүлҽре;
‒ 8 комплекслы ҿйрҽнүлҽр.
29 майдан 31 майга кадҽр «Авария, һҽлакҽт һҽм табигый бҽла-казалар
янаганда, Ҽлмҽт муниципаль районы ТСЧС идарҽ органнарының һҽм кҿч
звеносының гамҽллҽре. Дошман тарафыннан хҽзерге җиңелү чараларын куллану
шартларында муниципаль районның гражданнар оборонасы системасын тыныч
вакытта сугышка күчерү» темасына масштаблы команда-штаб ҿйрҽнүлҽре
үткҽрелде.
Команда-штаб ҿйрҽнүлҽрендҽ барлыгы 1728 кеше катнашты. Кҿчлҽрнең һҽм
гражданнар оборонасы чараларының даими ҽзерлеген тҽэмин итү буенча
чараларның үтҽлеше «яхшы»дип бҽялҽнде.
Барлык ҿйрҽтүлҽр һҽм күнегүлҽр уңай бҽялҽнде, куелган уку максатларына
ирешелде, ҿйрҽнүлҽр барышында җитешсезлеклҽр ачыкланды, алар оператив
рҽвештҽ бетерелде һҽм алдагы эшне планлаштырганда исҽпкҽ алынды.
Гражданнар оборонасы ҿлкҽсендҽ халыкны укыту кысаларында үткҽрелде:
‒ урта гомуми белем бирү учрежде-ниелҽре арасында «Тормыш иминлеге
нигезлҽре» дисциплинасы буенча смотр-конкурс, 12 учреждение катнашты, беренче
урында - МАМУ «16 нчы мҽктҽп»;
‒ торак-эксплуатациялҽү органы каршындагы иң яхшы укыту-консультация
пунктына смотр-конкурс, анда ЖЭУ каршындагы 20 УКП катнашты. Конкурс
йомгаклары буенча иң яхшы дип «Жилбытсервис М» ҖЧҖ каршындагы УКП
танылды.
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Район территориясендҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгуын
максатыннан, гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү һҽм
куркынычсызлыгын тҽэмин итү комиссиясенең 13 утырышы үткҽрелде.

кисҽтү
янгын

Йомгак
Ҽлмҽт республикабызның социаль-икътисади үсешендҽ ҽйдҽп баручы
урыннарның берсен алып тора-бу хакимият органнары, депутатлар, оешмалар,
предприятиелҽр, эшмҽкҽрлҽр һҽм шҽһҽр халкының уртак эшчҽнлеге нҽтиҗҽсе.
Район үсешенең мҿһим мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итүдҽ һҽрьяклап ярдҽм күрсҽткҽне
ҿчен без Татарстан Республикасы Президенты Рҿстҽм Нургали улы Миңнехановка,
Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советы Рҽисе Фҽрит Хҽйрулла улы
Мҿхҽммҽтшинга, Татарстан Республикасы Хҿкүмҽтенҽ һҽм «Татнефть» ГАҖ
генераль директоры Наил Ҿлфҽт улы Магановка рҽхмҽт сүзлҽрен җиткерҽбез.
Барлык дҽрҽҗҽдҽге җитҽкчелҽргҽ, депутатлар корпусына, җҽмҽгать
оешмалары вҽкиллҽренҽ, авыл җирлеклҽре башлыкларына куелган бурычларны хҽл
итүдҽ намуслы хезмҽтлҽре ҿчен рҽхмҽт белдерҽм.
Башкарылган эшлҽр аз түгел, ҽмма алда тагын да күбрҽк. Бҿек Ватан
сугышында җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан илдҽ игълан ителгҽн Хҽтер һҽм Дан
елында ҽлмҽтлелҽр ҽлеге изге бҽйрҽмне ҽзерлҽүдҽ һҽм бҽйрҽм итүдҽ актив
катнашырлар дип ышанам. Безнең ҿчен ветераннарга ярдҽм итү, кайгыртучанлык
күрсҽтү, балаларны һҽм яшьлҽрне патриотик тҽрбиялҽүгҽ аерым игътибар бирү
мҿһим.
Зур юлның мҿһим этаплары, ватандаш-ларыбызның туган республикабызны,
шҽһҽребезне һҽм районны торгызуга һҽм үстерүгҽ керткҽн ҿлеше Татарстан АССР
тҿзелүнең 100 еллыгын, Ҽлмҽт районының 90 еллыгын бҽйрҽм итү кысаларында
гомуми игътибар үзҽгендҽ булачак.
Татарстан Республикасы Президентын һҽм муниципаль берҽмлеклҽрнең
вҽкиллекле органнарына депутатлар сайлау 2020 елның мҿһим иҗтимагый-сҽяси
вакыйгасы булачак.
Безгҽ демографиядҽ уңай нҽтиҗҽлҽр булдыру һҽм гаилҽ кыйммҽтлҽрен
ныгыту, белем алу, сҽламҽтлек саклауны модернизациялҽү ҿчен заманча һҽм
уңайлы шартлар булдыру, югары тормыш стандартларын, шҽһҽребез һҽм районның
һҽр кешесе ҿчен тигез мҿмкинлеклҽр булдыру буенча зур эш башкарасы бар.
Бердҽмлек һҽм үз кҿчеңҽ ышану Ҽлмҽт муниципаль районына алга таба
хҽрҽкҽт итҽргҽ, яңа мҿмкинлеклҽр һҽм үсеш офыкларын ачарга мҿмкинлек бирҽ.
Бергҽлҽп, Ҽлмҽтне яшҽү ҿчен уңайлы шҽһҽр итү ҿчен һҽм ҽлеге тҿп максатка ирешү
ҿчен иҗади курс белҽн алга таба да хҽрҽкҽт итҽчҽкбез.

Муниципаль район башлыгы
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