
     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                   КАРАР                                                      
 

  «03» 04.  2019 ел                                                                                                     № 86 
 
 

Азнакай муниципаль районының 2016-2021 елларга 

һәм 2019 елга план чорына социаль-икътисадый 

үсеш стратегиясен гамәлгә ашыру кысаларында 

чаралар планы турында 

 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 2016 елның 18 

августындагы 56-9 номерлы карарының 2 пунктын үтәү йӛзеннән карар бирәм: 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Азнакай 

муниципаль районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына 

социаль-икътисадый үсеш стратегиясен гамәлгә ашыру кысаларында чаралар 

планын (алга таба - чаралар планын) кушымта нигезендә расларга. 

2. Чараларны үтәү мониторингы, мәгълүматны гомумиләштерү һәм җыю 

ӛчен җаваплы орган итеп Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

икътисад, сәнәгать һәм сәүдә бүлеген билгеләргә. 

3. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru, 

«Идарә» дәүләт автоматлаштырылган мәгълүмат системасында Азнакай 

муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakaуevo.tatar.ru. 

4. Карар үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

Җитәкче                                                                                 А.Х.Шәмсетдинов   
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы башкарма комитеты карарына кушымта 

«____»__________20___  №_______ 

 

2019 ел, 2016-2021 еллар һәм 2030 елга кадәр план чорына  Азнакай муниципаль районының социаль-икътисадый үсеш 

стратегиясе чаралары планы  

 

Мероприятия 
Үтәлү 

вакыты 

Җаваплы башкаручы / 

башкаручылар 
Көтелгән нәтиҗәләр 

 Программага һәм 

финанслау 

чыганакларына кертү 

Эшсез гражданнарга һәм аларның гаилә 

әгъзаларына халыкны эш белән тәэмин 

итү хезмәте органнары юнәлеше буенча 

эшкә урнаштыру ӛчен башка урынга 

күчүдә ярдәм күрсәтүне оештыру 

2019ел Азнакай муниципаль районы 

Азнакай шәһәре башкарма 

комитеты, «Халыкны эш 

белән тәэмин итү үзәге» ДКУ 

белән берлектә 

Эшкә урнашу ӛчен 

башка урынга күчү 

нәтиҗәсендә эшкә 

урнашкан эшсез 

гражданнар санының 

артуы 

ТР бюджеты, 

“2019 елга Азнакай 

муниципаль районы 

халкын эш белән тәэмин 

итүгә ярдәм күрсәтү " 

программасы 

Татарстан Республикасы Хезмәт 

базарында вакантлы вазыйфалар һәм эш 

бирүчеләргә вакантлы вазыйфаларга 

эшкә урнашырга теләүче кандидатлар 

турында хәбәр итү 

2019ел Хезмәт базарындагы 

вәзгыять турында 

гражданнарның 

мәгълүматлы булуын 

арттыру  

ТР бюджеты, 

“2019 елга Азнакай 

муниципаль районы 

халкын эш белән тәэмин 

итүгә ярдәм күрсәтү " 

программасы 

Эшкуарлык эшчәнлеген теркәгәндә эшсез 

гражданнарга финанс ярдәме күрсәтү, 

кече һәм урта эшкуарлыкка ярдәм итү 

системасы белән хезмәттәшлек итү 

2019ел Эшмәкәрлеккә тарту ТР бюджеты, 

“2019 елга Азнакай 

муниципаль районы 

халкын эш белән тәэмин 

итүгә ярдәм күрсәтү " 

программасы 

Икътисади активлыкны стимуллаштыру 

һәм икътисади актив булмаган, әмма 

хезмәт базарына чыгарга мӛмкин 

(балалар белән мәшгуль булмаган хатын-

кызлар, инвалидлар), шулай ук пенсия 

яшендәге халыкны хезмәт активлыгын 

саклап калырга стимуллаштыру 

2019ел Икътисади актив 

булмаган халык ӛчен 

булдырылган эш 

урыннары саны үсеше 

ТР бюджеты, 

“2019 елга Азнакай 

муниципаль районы 

халкын эш белән тәэмин 

итүгә ярдәм күрсәтү " 

программасы 



Пенсия яшендәге гражданнар ӛчен 

махсуслаштырылган ярминкәләр-

вакансияләр оештыру 

2019ел Азнакай муниципаль районы 

Азнакай шәһәре башкарма 

комитеты, «Халыкны эш 

белән тәэмин итү үзәге» ДКУ 

белән берлектә 

Пенсия алды һәм 

ӛлкән яшьтәге 

гражданнарның 

дәүләт хезмәтләре 

турында 

хәбәрдарлыгын 

арттыру 

ТР бюджеты, 

“2019 елга Азнакай 

муниципаль районы 

халкын эш белән тәэмин 

итүгә ярдәм күрсәтү " 

программасы 

Халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм 

итүнең территориаль программасын 

эшләү һәм тормышка ашыру 

2019ел Эшсезлек дәрәҗәсе 

республика буенча 

уртача күрсәткечтән 

югарырак түгел 

ТР бюджеты, 

“2019 елга Азнакай 

муниципаль районы 

халкын эш белән тәэмин 

итүгә ярдәм күрсәтү " 

программасы 

Актүбә бистәсе, Ленин ур., 10А йорт.  2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

1247 кв. м. мәйданлы 

торак тапшыру һәм 

торак шартларын 

яхшыртуга мохтаҗ 

тӛрле категория 

гражданнарны торак 

белән тәэмин итү. 

Татарстан 

Республикасының 

Социаль ипотека 

программасы 

Азнакай шәһәре, Шәйхетдинов урамы (7 

вар.) 

2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Халыкны спорт 

объектлары белән 

тәэмин итү 

ТР торак пунктларында 

универсаль спорт 

мәйданчыклары тӛзү 

республика программасы 
Азнакай шәһәре, Солтангалиев ур., 21Б 

йорт (6 вар.) 

2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Актүбә ш.т., Татарстан урамы, 14 йорт (6 

вар.) 

2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Кәкре-Елга авылы, Школьная урамы, 20 

йорт (5 вар.) 

2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Азнакай шәһәрендә Нефтьчеләр 

урамында 220 урынга исәпләнгән балалар 

бакчасы тӛзелеше 

2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

0 яшьтән 3 яшькә 

кадәрге балаларны 

120 урын белән 

тәэмин итү 

Мәктәпкәчә белем бирү 

программалары буенча 

белем бирү эшчәнлеген 

гамәлгә ашыручы мәгариф 

оешмаларында 3 яшькә 

кадәрге балалар ӛчен РФ 

субъектларында ӛстәмә 

урыннар булдыру буенча 



федераль программа 

Азнакай шәһәре, Сӛембикә ур. 2019-2021 

еллар 

Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Тӛзекләндерелгән 

территориянең 

мәйданын арттыру, 

җәмәгать киңлекләрен 

үстерү 

Иҗтимагый киңлекләрне 

үстерү 

Азнакай шәһәре Күчкә- Тау 

микрорайонын газ белән тәэмин итү.  

2019-2021 

еллар 

Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Күп балалы 

гаиләләргә газ белән 

тәэмин итү челтәрләре 

тарафыннан бирелгән 

җир кишәрлекләрен 

тәэмин итү. 

2019 елга Татарстан 

Республикасын 

газлаштыру программасы 

«Газпром трансгаз Казан " 

ҖЧҖнең газ бүлү 

челтәрләре буенча газ 

транспортлау хезмәте 

күрсәтүгә тарифларга 

махсус ӛстәмә түләүләр 

кулланудан алынган 

акчалар хисабына 

финанслана. 

Әгер авылы 2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

2017-2018 елда 

тӛзелгән сәүдә 

объектын 

тӛзекләндерү 

Модуль-блоклы сәүдә 

объектларын тӛзекләндерү 

Урсай авыл җирлеге башкарма комитеты 

бинасын капиталь ремонтлау, Үзәк урам, 

60 

2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Җирле үзидарә 

органнарын объектлар 

белән тәэмин итү 

Авыл җирлекләре 

башкарма комитетлары 

(Советлары) биналарын 

капиталь ремонтлау 

республика программасы 

Азнакай шәһәренең 7 нче урта мәктәбе, 

М. Хәсәнов урамы, 24 нче йорт 

2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Күрсәтелә торган 

хезмәтләрнең 

сыйфатын яхшырту. 

Гомуми белем бирү 

оешмаларын капиталь 

ремонтлау республика 

программасы 

(функциональ зоналар) 

Азнакай шәһәренең 1 нче урта мәктәбе, 

иркен урамы, 3 нче йорт 

2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Азнакай ш. "4 нче Лицей" МБМУ, М. 

Хәсәнов ур., 5 

2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 



Азнакай ш., Болгар ур., 18 2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Кама Тамагы 2 нче урта мәктәбеАктүбә, 

Комаров ур., 5 

2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

13 нче номерлы "Рябинка" балалар 

бакчасы, Ленин урамы, 35А йорт 

2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Күрсәтелә торган 

хезмәтләрнең 

сыйфатын яхшырту 

Тӛзекләндерү эшләре 

алып барыла торган 

мәктәпкәчә белем бирү 

оешмаларын капиталь 

ремонтлау республика 

программасы 

2 нче номерлы "Теремок" балалар 

бакчасы, Нефтьчеләр урамы, 2 нче йорт 

Азнакай шәһәре 

2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

4 нче катнаш тӛрдәге "Каенкай" балалар 

бакчасы.Актүбә, Губкин ур., 28 

2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Азнакай шәһәренең Сӛембикә урамы, 3 

нче йорт, кече яшьтәге балалар ӛчен 

"Аист" балалар бакчасы 

2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Уразай авылы янында урнашкан буаның 

гидротехник корылмасы ремонты 

2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

 ТР су хуҗалыгы 

комплексын үстерү (ГТС) 

Буралы авылы янында урнашкан буаның 

гидротехник корылмасы ремонты 

2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Чемодур авылы, мәктәп 2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Повышение 

энергоэффективности 

социальных объектов. 

Республиканская 

программа по ремонту 

отопления (котельных) 

объектов социального 

назначения 

Чемодур авылы, балалар бакчасы 2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

ПИР су белән тәэмин итү мкр. Яна Юл 2019ел 

 

Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Күп балалы 

гаиләләргә су белән 

тәэмин итү челтәрләре 

тарафыннан бирелгән 

җир кишәрлекләрен 

тәэмин итү 

Социаль билгеләнештәге 

объектларда җылылык 

(котельныйлар) 

республика программасы 

ремонтлау 

Чубар Абдул авылында су белән тәэмин 

итү челтәрләрен капиталь ремонтлау 

2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Халыкны сыйфатлы 

эчә торган су белән 

тәэмин итү Туйкә авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү 

2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 



Торак пунктларда урам яктырткычлары 

урнаштыру 

2019ел Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Урамнарны яктырту 

энергия 

нәтиҗәлелеген 

арттыру  

Яктырту буенча 

Программа 

Азнакай шәһәрендә ӛч уен кырына 

теннис корты тӛзү 

2019-2020 

еллар 

Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Спорт объектлары 

белән тәэмин ителеш 

күрсәткечен арттыру 

Татнефть " ГАҖ 

инвестиция программасы» 

Азнакай шәһәрендә "Тарсус" паркын 

тӛзекләндерү 

2018-2019 

еллар 

Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Халыкның тормыш 

сыйфатын яхшырту 

Татарстан Республикасы 

Бюджеты 

Тымытык торак пункты, Тымытык авылы 

мәдәният йорты, Чемодурово авылы 

балалар бакчасы, мәктәп, Буралы авылы, 

балалар бакчасы, социаль 

билгеләнештәге объектларның җылыту 

(котельныйларда) ремонты 

2019ел МУП «Сельхозжирсервис» Котельныйларда 

энергия 

нәтиҗәлелеген 

арттыру, энергия 

куллануны киметү 

Татарстан Республикасы 

Бюджеты 

 “Ата-аналар университеты» проектын 

тормышка ашыру 

 2019 ел 

буе 

"Гармония” психологик-

педагогик хезмәте ел 

дәвамында 

Балаларны 

тәрбияләүдә 

гаиләләргә 

психологик – 

педагогик ярдәм 

күрсәтү ӛчен шартлар 

тудыру 

 

«Гармония» муниципаль психологик–

педагогик хезмәтен җиһазлау 

2019 ел буе МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәгариф 

идарәсе» 

Азнакай муниципаль 

районында белем 

бирү сыйфатын 

күтәрү 

Әтиләр киңшәләре 

республика конкурсында 

җиңү ӛчен Грант 

Робототехника буенча муниципаль 

ярышлар үткәрү 

2019 ел 

квартал 

саен 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәгариф 

идарәсе» 

Робототехника 

кулланып заманча 

белем бирү 

технологияләрен 

үзләштерүче балалар 

санын арттыру 

Җирле бюджет 

Яшь гений «балалар техник иҗатын 

үстерү һәм аңа ярдәм итү буенча 

Апрель 

2019ел 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

Укучыларны балалар 

техник иҗаты белән 

Җирле бюджет 



муниципаль фестиваль үткәрү» комитетының мәгариф 

идарәсе» 

Нефтьемаш " Заводы» 

җәлеп итүнең 30 

процентка кадәр 

артуы 

«Чулпан – 2017» конкурсын үткәрү Май 

2019ел 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәгариф 

идарәсе» 

Сәләтле укучыларга 

ярдәм итү һәм 

кызыксындыру 

Җирле бюджет  

Конкурс иганәчеләренең 

акчалары 

«Дублер кӛне»  эшлекле уен үткәрү Май 

2019ел 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәгариф 

идарәсе» 

ӛлкән сыйныф 

укучыларының актив 

тормыш позициясен 

формалаштыру, җирле 

үзидарә органнары 

һәм иҗтимагый 

оешмалар эшенең 

үзенчәлекләре белән 

танышу 

Җирле бюджет 

Гомуми белем бирү учреждениеләре 

укучылары ӛчен спорт ярышлары уздыру 

2019ел 

дәвамында 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәгариф 

идарәсе» 

Спорт белән 

шӛгыльләнүче 

укучыларны колачлау 

арта 

Җирле бюджет 

Республика, бӛтенроссия, халыкара 

олимпиадаларда җиңүче мәктәп 

укучылары әзерләгән укытучыларга («Ел 

укытучысы», "Педагог-психолог»," 

сыйныф җитәкчесе», «башлангыч 

мәктәптә методик хезмәт», " Мастер-

класс»)район Башлыгы гранты 

2019ел 

дәвамында 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәгариф 

идарәсе» 

Татарстан 

Республикасы 

Мәгариф һәм фән 

министрлыгының 

коррупциягә каршы 

сәясәтен тормышка 

ашыру гамәлләре 

турында хисаплар  

иң яхшыларны 

ачыклау хисабына 

мотивлы педагоглар  

үз эшчәнлегендә 

югары нәтиҗәләргә 

ирешүдә. 

Педагогларның 

һӛнәри 

Җирле бюджет 



компетентлыгын 

үстерү 

Мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениеләренең «иң яхшы 

билингваль балалар бакчасы " Грантын 

алуга республика конкурсында 

катнашуы» 

Апрель – 

июнь 

2019ел 

 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәгариф 

идарәсе» 

Барлык мәктәпкәчә белем 

бирү учреждениесе 

Балаларны ике дәүләт 

теленә ӛйрәтү 

сыйфатын күтәрү, 

мәктәпкәчә белем 

бирү оешмалары-

грант алучылар 

санының артуы 

Җирле бюджет 

18 нче, 6 нчы номерлы балалар бакчасы 

базасында балаларны ике дәүләт теленә 

ӛйрәтү буенча укыту семинарлары 

оештыру 

 2019ел 

дәвамында 

 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәгариф 

идарәсе», №18,№6 балалар 

бакчалары 

Балаларны дәүләт 

телләрен ӛйрәтү 

буенча педагогларның 

иң яхшы эш 

тәҗрибәсен тиражлау 

Финанслау таләп итми 

Бишек җыры " мәктәпкәчә яшьтәге 

балалар ӛчен проектны гамәлгә ашыру» 

 2019 ел 

дәвамында 

 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәгариф 

идарәсе» 

Барлык мәктәпкәчә белем 

бирү учреждениесе 

Балаларда туган телне 

һәм үз халкының 

мәдәнияте турындагы 

белемнәрне алга таба 

ӛйрәнү һәм куллану 

белән кызыксыну уяту 

Финанслау таләп итми 

Муниципальный конкурс детского 

музыкально-театрального творчества 

«Сәхнә йолдызчыклары» 

Ноябрь 

2019ел 

 Мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе 

Сәләтле балаларны 

ачыклау һәм үстерү 

ӛчен шартлар тудыру 

Җирле бюджет 



Мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениеләренең «ел тәрбиячесе " 

республика грант программаларында 

катнашуы»,  

«Иң яхшы мәктәпкәчә белем бирү 

оешмасы», «сәламәт саклау тирәлеген 

үстерү буенча иң яхшы мәктәпкәчә 

оешма», «Россиянең мәктәпкәчә белем 

бирүнең сигез энҗе бӛртеге " 

Бӛтенроссия конкурсында» 

2019ел 

дәвамында 

 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәгариф 

идарәсе» 

Мәктәпкәчә белем 

бирүнең сыйфатын 

күтәрү, грант ярдәме 

алучылар санының 

артуы 

Җирле бюджет 

Муниципаль берәмлек тӛзү 

белем бирү сыйфатын бәяләү системасы 

модельләре, укучыларның класслар 

буенча белем сыйфатына мониторинг 

үткәрү (4,6,8,9,11 сыйныфлар) 

 2019ел 

дәвамында 

 

МКУ» Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәгариф 

идарәсе",  

Татарстан 

Республикасында 

белем бирүнең 

сыйфатын күтәрү, 

укучыларның уку 

казанышларын 

бәяләүнең тӛрле 

механизмнарын эшләү 

Җирле бюджет 

«Олимпка юл»Мәктәп укучылары 

олимпиадаларын әзерләү буенча  

2019ел 

дәвамында 

 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәгариф 

идарәсе» 

Бӛтенроссия һәм 

халыкара дәрәҗәдәге 

олимпиадаларда 

мәктәп укучылары 

шӛгыльләнә торган 

призлы урыннар 

санының артуы 

Җирле бюджет 

Әлмәт муниципаль районы башлыгының 

республика, Бӛтенроссия 

олимпиадаларында җиңүче укучыларга, 

медалистларга, БДИда югары нәтиҗәләр 

күрсәткән укучыларга ярдәм гранты» 

Апрель 

2019ел 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәгариф 

идарәсе» 

Бӛтенроссия һәм 

халыкара дәрәҗәдәге 

олимпиадаларда 

мәктәп укучылары 

катнаша торган, 

югары белем бирү 

нәтиҗәләренә 

нигезләнгән мәктәп 

укучылары ӛчен 

призлы урыннар саны 

арту 

Җирле бюджет 



«Бердәм дәүләт имтиханы», 

«Икелеләрсез БДИ» республика 

проектларын, «Мәгариф якшәмбе», 

«Акыллы каникуллар " район 

проектларын тормышка ашыру» 

2019ел 

дәвамында 

 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәгариф 

идарәсе» 

Уңай динамика  

барлык фәннәр буенча 

бердәм дәүләт 

имтиханы 

нәтиҗәләре, 

минималь чикне 

үтмәгән чыгарылыш 

сыйныф укучылары 

саны кимү 

Җирле бюджет 

Профильле белем бирүне үстерү: 

 "IT-профиль»  

Агротехнологик профиль  

Физика-математика  

Социаль-икътисадый  

Гуманитар 

Массакүләм 

Химия-технология 

2019ел 

дәвамында 

 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәгариф 

идарәсе» 

 

Мәктәп укучыларын 

булачак һӛнәр 

сайлауга әзерләү 

Җирле бюджет 

Мәгариф ӛлкәсендә дәүләт милли 

сәясәтен гамәлгә ашыру, шул исәптән: 

Азнакай районында милли мәгариф 

системасын үстерү концепциясен гамәлгә 

ашыру 

2019ел 

дәвамында 

 

 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәгариф 

идарәсе» 

Татарстан 

Республикасы дәүләт 

телләрен һәм 

Татарстан 

Республикасында 

башка телләрне 

саклау һәм үстерү  

Җирле бюджет 

“Сабантуй” милли бәйрәмен үткәрүдә 

катнаш 

Министрлар 

Кабинеты 

графигы 

буенча 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәдәният 

идарәсе» 

Район һәм авыл 

бәйрәмнәрен оештыру 

Агымдагы финанслау 

Азнакай муниципаль районында 

уздырыла торган чараларда Россия 

тӛбәкләре иҗат коллективларының 

катнашуын оештыру («Чатыр тауда 

җыен» тӛрки халыкларның фольклор 

фестивале), шулай ук Азнакай 

муниципаль районы иҗат 

коллективларының халыкара, 

бӛтенроссия, республика, тӛбәк 

2019ел МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәдәният 

идарәсе» 

Мәдәни элемтәләрне 

үстерү, милли 

мәдәниятне 

пропагандалау 

 



фестивальләрендә һәм конкурсларда 

катнашуын оештыру 

“Сабантуй” милли бәйрәме Июнь- 

июль 

2019ел 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәдәният 

идарәсе» 

Милли бәйрәм  

Район һәм шәһәр үзешчәннәре 

смотрларын авыл клуб учреждениеләре, 

район оешмалары һәм предприятиеләре 

арасында үткәрү 

Апрель-

май 2019ел 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәдәният 

идарәсе» 

Мәдәни 

программаларны 

үстерү 

 

Район балалар фестивальләре, 

конкурслар үткәрү ("Актүбә зажигает 

йолдызлар», «И. Х. Манюров исемендәге 

Бию планетасы», «Мини-мисс» һәм т.д.) 

2019ел МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәдәният 

идарәсе» 

Талантлы яшьләрне 

һәм балаларны 

ачыклау 

 

Бӛек татар шагыйре Габдулла Тукайның 

туган кӛненә багышланган бәйрәм 

чаралары, шигърият бәйрәмнәре үткәрү 

2019 ел 

дәвамында 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәдәният 

идарәсе» 

Культурное 

воспитание 

подростков 

 

Авыл клуб учреждениеләре арасында 

«Без сәламәт яшәү рәвеше ӛчен " район 

конкурсы үткәрү» 

2019 ел 

дәвамында 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәдәният 

идарәсе» 

Сәламәт яшәү 

рәвешен 

пропагандалау 

 

Ватанны саклаучылар кӛне Февраль 

2019ел 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәдәният 

идарәсе» 

Бәйрәм чаралары 

үткәрү 

 

Халыкара хатын-кызлар кӛне Март 

2018ел 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәдәният 

идарәсе» 

Бәйрәм чаралары 

үткәрү 

 



Мәдәният хезмәткәрләре кӛне Март 

2018ел 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәдәният 

идарәсе» 

Бәйрәм чаралары 

үткәрү 

 

Җиңү Кӛне Май 

2018ел 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәдәният 

идарәсе» 

Бәйрәм чаралары 

үткәрү 

 

Татарстан Республикасы Кӛне Август 

2018ел 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мәдәният 

идарәсе» 

Бәйрәм чаралары 

үткәрү 

 

Сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау 2019-2020 

еллар 

“УФКСиТ ИК АМР»  

җитәкчесе Р. Ф. Миңнеханов 

Физкультура һәм 

спорт белән 

системалы рәвештә 

шӛгыльләнүче район 

халкының 50гә кадәр 

ӛлеше арту%  

Агымдагы финанслау 

Хезмәткә һәм оборонага әзер 

«Бӛтенроссия физкультура-спорт 

комплексын гамәлгә кертү» 

2019-2020 

еллар 

УФКСиТ ИК АМР»  

җитәкчесе Р. Ф. Миңнеханов 

2020 елга кадәр. Агымдагы финанслау 

Спорт корылмаларының матди-техник 

базасын ныгыту һәм үстерү, физик 

культура һәм спорт белән шӛгыльләнү 

ӛчен шартлар тудыру 

2019-

2030еллар 

УФКСиТ ИК АМР»  

җитәкчесе Р. Ф. Миңнеханов 

«ГТО» Бӛтенроссия 

физкультура-спорт 

комплексы 

нормативларын үтәгән 

(1 яшьтән 5 яшькә 

кадәрге балалардан 

башка) район 

гражданнары ӛлеше 

2020 елга кадәр 20% 

ка кадәр артачак. 

Агымдагы финанслау 

Кадрлар белән тәэмин итү 2019-2030 

гг. 

УФКСиТ ИК АМР»  

җитәкчесе Р. Ф. Миңнеханов 

Спорт җиһазлары 

белән тәэмин итү, 

спорт корылмаларына 

капиталь ремонт 

үткәрү, спорт 

Агымдагы финанслау 



объектларының 

террорчылыкка 

каршы яклануын 

тәэмин итү. 

Халыкның барлык категорияләре 

арасында физкультура-сәламәтләндерү 

чараларын үткәрү 

2019-2020 

еллар 

УФКСиТ ИК АМР»  

җитәкчесе Р. Ф. Миңнеханов 

Кадрлар потенциалын 

ныгыту, мәгариф 

цензын арттыру, 

квалификация күтәрү. 

Агымдагы финанслау 

Физик культура һәм спорт, массакүләм 

спорт белән шӛгыльләнү ӛчен барлык 

категория һәм халык тӛркемнәре ӛчен 

шартлар тудыру, шул исәптән спорт 

объектлары белән тәэмин ителеш 

дәрәҗәсен күтәрү, шулай ук спорт 

резервын әзерләү 

2019-2030 

еллар 

УФКСиТ ИК АМР»  

җитәкчесе Р. Ф. Миңнеханов 

Физкультура һәм 

спорт белән 

системалы рәвештә 

шӛгыльләнүче район 

халкының 50гә кадәр 

ӛлеше арту % 

Агымдагы финанслау 

Авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләренә дәүләт ярдәме 

күрсәтү 

2018-2021 

еллар 

Азнакай шәһәре Башкарма 

комитеты белән берлектә 

Татарстан Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгының Азнакай 

муниципаль районындагы 

авыл хуҗалыгы һәм азык-

тӛлек идарәсе (килешү 

буенча), Татарстан 

Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгы 

АПКның инвестицион 

эшчәнлеген 

стимуллаштыру, 

капиталь тӛзелеш 

объектларына бюджет 

инвестицияләрен 

гамәлгә ашыру 

федераль һәм республика 

бюджетлары, җирле 

бюджет 

100 башка исәпләнгән сыер абзарларын 

капиталь ремонтлау 

2019ел Татарстан Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгының Азнакай 

муниципаль районындагы 

авыл хуҗалыгы һәм азык-

тӛлек идарәсе (килешү 

буенча), авыл хуҗалыгы 

предприятиеләре җитәкчеләре, 

КФХ башлыклары 

Терлекләрне тоту 

шартларын яхшырту 

үз акчалары, республика 

бюджеты 

200 башка исәпләнгән сыер абзарларын 

капиталь ремонтлау 

2019ел 

Нәселле терлекчелекне үстерү 2019-2021 Татарстан Республикасы Авыл Эре мӛгезле федераль, республика 



еллар хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгының Азнакай 

муниципаль районындагы 

авыл хуҗалыгы һәм азык-

тӛлек идарәсе (килешү 

буенча), "Терлекчелектә нәсел 

эше буенча баш дәүләт авыл 

хуҗалыгы идарәсе" ДКУ" 

терлекләрнең генетик 

потенциалын 

яхшырту 

бюджетлары 

Ветеринария ӛлкәсендә чаралар:  

- эре мӛгезле терлекләрнең баш санын 

лейкоздан сәламәтләндерү 

 - котыру авыруыннан профилактика 

 - антимастит программасы 

(антибиотикларсыз экологик чиста сӛт) 

- бруцеллелез, туберкулез, себер язвасы 

һәм элек район территориясендә 

теркәлмәгән аеруча куркыныч авырулар 

килеп чыгуга юл куймау 

2018-2021 

еллар 

Татарстан Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгының Азнакай 

муниципаль районындагы 

авыл хуҗалыгы һәм азык-

тӛлек идарәсе (килешү 

буенча), " Азнакай районы 

дәүләт ветеринария 

берләшмәсе "ДБУ" 

Терлекләрнең баш 

санын сәламәтләндерү 

һәм авырулар санын 

булдырмау, экологик 

чиста продукция 

үз акчалары, республика 

бюджеты 

Орлык материалын яңарту 2019-

2021еллар 

Татарстан Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгының Азнакай 

муниципаль районындагы 

авыл хуҗалыгы һәм азык-

тӛлек идарәсе (килешү 

буенча), авыл хуҗалыгы 

предприятиеләре, КФХ 

башлыклары 

Орлык материалы 

сыйфатын яхшырту 

федераль, республика, 

җирле бюджетлар 

Ашлык чистарту комплексларын, ашлык 

саклагычларын һәм ябык ындыр 

табакларын капиталь ремонтлау 

2019ел 

Татарстан Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгының Азнакай 

муниципаль районындагы 

авыл хуҗалыгы һәм азык-

тӛлек идарәсе (килешү 

буенча), авыл хуҗалыгы 

предприятиеләре, КФХ 

башлыклары 

Ашлык саклау ӛчен 

шартлар тудыру 

үз акчалары, республика 

бюджеты 

Туфракның уңдырышлылыгын арттыру:  2019-2021 Татарстан Республикасы Авыл Бӛртекле һәм кузаклы республика бюджеты 



- әче туфракны известьлау 

- минераль һәм органик ашламалар кертү 

- кыр чәчү әйләнеше белән чиратлаштыру 

еллар хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгының Азнакай 

муниципаль районындагы 

авыл хуҗалыгы һәм азык-

тӛлек идарәсе (килешү 

буенча), авыл хуҗалыгы 

предприятиеләре, Татарстан 

Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгы (килешү 

буенча)) 

һәм азык 

культуралары 

уңышын арттыру 

Мелиорация эшләре буенча чаралар 2019-2021 

еллар 

Татарстан Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгының Азнакай 

муниципаль районындагы 

авыл хуҗалыгы һәм азык-

тӛлек идарәсе (килешү 

буенча), Татарстан 

Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгы (килешү буенча) 

Повышение 

урожайности 

картофеля, бобовых 

культур, многолетних 

трав 

республиканский бюджет 

Үсемлекчелектә югары табышлы 

культуралар кертү 

2019-2021 

еллар 

Татарстан Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгының Азнакай 

муниципаль районындагы 

авыл хуҗалыгы һәм азык-

тӛлек идарәсе (килешү 

буенча), Татарстан 

Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгы (килешү буенча) 

Рост доходности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

республиканский бюджет 

Авыл хуҗалыгы техникасы паркын 

яңарту 

2019-2021 

еллар 

Татарстан Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгының Азнакай 

муниципаль районындагы 

авыл хуҗалыгы һәм азык-

тӛлек идарәсе (килешү 

Техник һәм 

технологик 

модернизацияләү 

республика бюджеты, 

җирле бюджет 



буенча), авыл хуҗалыгы 

предприятиеләре җитәкчеләре, 

КФХ башлыклары 

1 мең тонна һәм аннан күбрәк егәрлекле 

силос-сенаж траншеяларын тӛзү 

2019 ел Татарстан Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгының Азнакай 

муниципаль районындагы 

авыл хуҗалыгы һәм азык-

тӛлек идарәсе (килешү 

буенча), авыл хуҗалыгы 

предприятиеләре җитәкчеләре 

Сыйфатлы азык 

саклау 

республика бюджеты 

АПКга кадрлар җәлеп итү:  

- югары уку йортларын, Урта уку 

йортларын тәмамлаучыларны җәлеп итү 

 - авыл җирлегендә эшкә урнашкан 

югары уку йортларын тәмамлаучыларга 

финанс ягыннан стимул бирү 

 - АПКда максатчан студентларны 

финанс ягыннан стимуллаштыру 

 - "авыл җирендә торак белән тәэмин итү, 

авыл яшьләре ӛчен торак тӛзү" 

программасына кертү" 

 - кадрлар алмашыну 

2019-2021 

еллар 

Татарстан Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгының Азнакай 

муниципаль районындагы 

авыл хуҗалыгы һәм азык-

тӛлек идарәсе (килешү 

буенча), авыл хуҗалыгы 

предприятиеләре җитәкчеләре 

Аграр секторда 

белгечләр җитешмәү 

республика бюджеты 

КФХ базасында гаилә терлекчелек 

фермаларын үстерү 

2019-2021 

еллар 

Татарстан Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгының Азнакай 

муниципаль районындагы 

авыл хуҗалыгы һәм азык-

тӛлек идарәсе (килешү 

буенча), Татарстан 

Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгы 

Яңа эш урыннары 

булдыру 

үз акчалары, федераль, 

республика бюджеты 

Мини сӛт фермалары тӛзү 2019-2021 

еллар 

Татарстан Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгының Азнакай 

муниципаль районындагы 

Терлекчелек 

продукциясе 

җитештерү, авыл 

хуҗалыгы 

республика бюджеты 



авыл хуҗалыгы һәм азык-

тӛлек идарәсе (килешү 

буенча), Татарстан 

Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгы 

терлекләренең баш 

санын арттыру 

3 һәм аннан күбрәк савым сыерлары 

булган шәхси ярдәмче хуҗалык саву 

аппараты бирү 

2019-2021 

еллар 

Татарстан Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгының Азнакай 

муниципаль районындагы 

авыл хуҗалыгы һәм азык-

тӛлек идарәсе (килешү буенча) 

Авыл халкына ярдәм 

итү 

2017-2021 елларга ӘМР 

авыл хуҗалыгын үстерү 

"муниципаль максатчан 

программасы" 

КФХ, гаилә фермалары ӛчен "Лизинг-

грант" программасы 

2019-2021 

еллар 

Татарстан Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгының Азнакай 

муниципаль районындагы 

авыл хуҗалыгы һәм азык-

тӛлек идарәсе (килешү 

буенча), Татарстан 

Республикасы Икътисад 

министрлыгы 

Фермерлар ӛчен 

ярдәм 

үз акчалары, республика 

бюджеты 

Кече предприятиеләрне кредитлау һәм 

КФХны, шәхси ярдәмче хуҗалыкларны 

һәм гаилә фермаларын үстерү ӛчен 

муниципаль залог бирү 

2019-2021 

еллар 

Татарстан Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгының Азнакай 

муниципаль районындагы 

авыл хуҗалыгы һәм азык-

тӛлек идарәсе( килешү 

буенча), Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитеты 

 “2017-2021 елларга ӘМР 

авыл хуҗалыгын үстерү” 

муниципаль максатчан 

программасы 

«Азнакай» АФ» ҖЧҖ (Олы Сукаеш 

авылы) 2000 баш савым сыерга 

исәпләнгән мегафермалар тӛзү) 

2019-2020 

еллар 

«Агрокӛч тӛркеме» ЯАҖ, 

«Азнакай»АФ» ҖЧҖ, 

Азнакай муниципаль районы 

авыл хуҗалыгы һәм азык-

тӛлек идарәсе (килешү буенча) 

Сыерларның баш 

санын һәм 

җитештерүчәнлеген 

арттыру 

үз, заем акчалары 



«Союз Агро» ҖЧҖ Актүбә РҖКДА сӛт 

мегафермасын җитештерүне тулысынча 

гамәлгә кертү, ул 3900 баш терлек 

симертү мәйданчыгын 1000 башка 

исәпләнгән 

2019ел Татарстан Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 

министрлыгының Азнакай 

муниципаль районындагы 

авыл хуҗалыгы һәм азык-

тӛлек идарәсе (килешү 

буенча), "Союз Агро" ҖЧҖ 

Актүбә РПК" 

Эре мӛгезле 

терлекләрнең баш 

санын арттыру, 

продуктлылыкны 

арттыру, терлек 

симертү 

үз, заем акчалары 

Азнакай шәһәрендә Агросәнәгать паркын 

тӛзү һәм эшләтеп җибәрү 

2019ел «Бәрэкэт» АХҖК рәисе, 

Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

Үз продукциясен 

эшкәртү, сату 

республика бюджеты 

Итне тирәнтен эшкәртү буенча СХПК 

булдыру 

2019ел Сагитов  Р.А. 

 

 

Күрше районнарда 

һәм якын-тирә 

тӛбәкләрдә экологик 

чиста продукция сату 

Республика һәм җирле 

(ӛстәмә керемнәр 

булганда) бюджетлар 

Умартачылыкны үстерү 2019-2020 

еллар 

ЛПХ Хабибуллин Р.Р. Умарта күчләренең 

баш санын арттыру 

федераль, республика 

бюджетлары, үз акчалары 

Шәхси ярдәмче хуҗалыклардан артык 

авыл хуҗалыгы продукциясен җыюны 

оештыру 

2019-2020 

еллар 

ИП Нурисламова Ф. Алга таба сату һәм 

эшкәртү ӛчен шәхси 

ярдәмче 

хуҗалыклардан артык 

авыл хуҗалыгы 

продукциясен җыюны 

оештыру 

Үз һәм заем акчалары 

"Азнакай» сәнәгать мәйданчыгында 

тәгәрмәчле ӛйчекләре җитештерүне 

киңәйтү һәм продукцияне сату 

күрше тӛбәкләрдә һәм якын чит илләрдә 

(Казахстан) 

2019-2020 

еллар 

ООО «Петсун» Ӛстәмә эш урыннары 

булдыру 

Үз акчалары һәм откан 

грантлар акчалары 

 


