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нәтиҗәләре турында отчеты 

 

 

 

Әлмәт муниципаль районы башкарма комитетының  һәм район башкарма 

комитеты җитәкчесенең 2018 елдагы эшчәнлеге нәтиҗәләре турындагы 

отчетын  карап, Әлмәт муниципаль районы Советы   Әлмәт муниципаль районы 

башкарма комитеты үз эшчәнлеген «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» Россия Федерациясе Законы, 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы 

Законы, Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Уставы нигезендә 

башкаруын билгеләп үтә.  

2018 елда башкарма комитет эшчәнлеге федераль, республика һәм 

муниципаль программаларны гамәлгә ашыруга; җирле бюджет формалаштыру 

һәм үтәү; өстәмә инвестицияләр җәлеп итү; шәһәр инфраструктурасын үстерү; 

төзекләндерү һәм яшелләндерү; торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре 

сыйфатын яхшырту; сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният, массакүләм физик 

культура һәм спорт өлкәсендә кирәкле шартлар булдыру; район тормыш 

эшчәнлегенең барлык өлкәләренең тотрыклы эшен оештыруга юнәлдерелгән 

иде. 

Депутатлар билгеләп үткәнчә, 2018 елда башкарылган эш нәтиҗәсендә 

башкарма комитет районның алга таба социаль-икътисадый үсеше өчен 

кирәкле шартлар булдырды. 

Шуның белән бергә, 2019 елда район башкарма комитетына халыкның 

уңайлы һәм имин яшәү шартларын булдыру буенча эшне дәвам итәргә кирәк. 

Югарыда бәян ителгәннәрдән чыгып, Әлмәт муниципаль районы 

башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан тәкъдим ителгән башкарма 

комитетның 2018 елга эшчәнлеге һәм эшчәнлеге турындагы отчетны  

караганнан соң, 

 

Әлмәт муниципаль районы Советы КАРАР БИРӘ: 
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1. Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы башкарма 

комитеты җитәкчесенең һәм Әлмәт муниципаль районы башкарма 

комитетының 2018 елдагы эшчәнлеге нәтиҗәләре турында отчетны игътибарга 

алырга. 

2. Әлмәт муниципаль районы башкарма комитетына: 

2.1. Әлмәт муниципаль районы башкарма комитетының 2018 елдагы 

эшчәнлеге турында отчетны район халкына җиткерергә һәм район сайтында 

урнаштырырга. 

2.2. 2019 елга беренче чираттагы бурычларны билгеләргә: 

- федераль, республика һәм муниципаль программаларны гамәлгә 

ашыруны тәэмин итү; 

- заманча технологияләр кулланып коммуналь инфраструктураны, шул 

исәптән мәгълүмат инфраструктурасын модернизацияләү; 

- шәхси сектордагы индивидуаль торак йортлар өчен инженерлык 

инфраструктурасының үтемлелеген арттыру; 

- юл-урам челтәрен комплекслы модернизацияләү, квартал эчендәге 

территорияләрне төзекләндерү буенча чаралар үткәрү; 

- иҗтимагый киңлекләрне булдыру һәм төзекләндерү программаларын 

алга таба тормышка ашыру; 

- муниципаль маршрутларда пассажирлар йөртүнең сыйфатын арттыру, 

пассажирлар  автотранспорты  маршрутлары буенча хәрәкәт итүнең гамәлдәге 

юлларын оптимальләштерү; 

- яңа мәгариф объектлары төзү, мәктәпкәчә учреждениеләрдә яңа ясле 

төркемнәре булдыру;  

- районның спорт инфраструктурасын үстерү; 

- муниципаль хезмәтләрнең сыйфатын һәм үтемлелеген арттыруга 

юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыру; 

- халыкның тормыш дәрәҗәсен һәм сыйфатын күтәрү, шулай ук социаль 

якланмаган гражданнарны яклау; 

- сәламәтлек саклау, мәгариф өлкәләрендә хезмәт күрсәтү сыйфатын 

арттыруга юнәлдерелгән чаралар комплексын тормышка ашыру;  

- талантлы яшьләргә, яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә ярдәм итү; 

- авыл җирлегендә яшәүчеләрне шәхси ярдәмче хуҗалыкларны һәм 

авылда кече эшмәкәрлекне үстерү программаларында катнашу өчен җәлеп итү. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны район Советының 

бюджет-финанс мәсьәләләре, җирле салымнар һәм җыемнар буенча даими 

комиссиясенә, социаль мәсьәләләр буенча даими комиссиясенә йөкләргә. 

 

 

Муниципаль район башлыгы                                                            А.Р. Хǝйруллин 


