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Развитие территорий

I.

Общие сведения о г.Казани
Город Казань – столица Республики Татарстан, в которой проживает
треть населения республики. Казань является одним из крупнейших в России
промышленных, транспортных, научно-образовательных, культурных и
туристических центров.
Общая площадь Казани составляет 614,2 кв. км. Численность постоянного
населения города на 1 января 2017 года составила 1 231,878 тыс. человек.
Территориально город разделен на 7 районов.
Распределение численности населения
г.Казани по районам
Авиастроительный
9,5%

Вахитовский
7,2%

Приволжский
20,4%

Кировский
9,5%
Московский
10,7%

Советский
25,2%
НовоСавиновский
17,5%

В рейтинге городов России по уровню жизни 2017 года Казань заняла
3-е место. Столица Республики Татарстан отличается высокими показателями в
сфере образования, обслуживания жилого фонда, а также в области дорожного
хозяйства.
Социально-экономическое развитие города Казани в 2017 году
соответствовало целям, задачам и направлениям, обозначенным в Стратегии
развития города Казани до 2030 года.
2017 год стал началом реализации стратегии, годом напряженной
системной работы. Мы приступили к выполнению важнейшего стратегического
документа, который является результатом масштабной работы по определению
направлений развития в ключевых сферах жизнедеятельности города.
Текущая работа строилась в соответствии с утвержденным Планом
мероприятий по реализации Стратегии развития города Казани до 2030 года, в
котором были определены приоритетные направления, конкретные
мероприятия, сроки, исполнители, установлены индикативные показатели.
Главными приоритетами были повышение уровня жизни населения
города, формирование благоприятных условий для работы реального сектора
экономики.
Деятельность Исполнительного комитета г.Казани в отчетный период
была направлена на обеспечение устойчивой работы городского хозяйства, качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг, на создание условий для удовлетворения потребностей населения в образовательных, медицинских и других услугах, на организацию адресной социальной помощи отдель-
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ным категориям граждан, а также на реализацию творческого потенциала населения и создание условий развития культуры.
Генеральный план
В связи с поступившими предложениями по корректировке утвержденных в декабре 2016 года местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Казань (далее – МНГП г.Казани), а также после апробации на практике МНГП г.Казани была подготовлена новая редакция данного
документа в увязке с разрабатываемым проектом Генерального плана городского округа Казань (далее – Проект Генплана г.Казани). Новая редакция местных
нормативов градостроительного проектирования городского округа Казань
утверждена решением Казанской городской Думы от 21.06.2017 №6-17.
В 2017 году продолжена работа по подготовке Проекта Генплана
г.Казани.
Решение о разработке нового Генплана города было принято в 2014 году
в связи с тем, что с момента утверждения действующего Генплана г.Казани
резко изменилась в положительную сторону демографическая ситуация. В связи с этим потребовалось выполнить расчет и заложить в Генплане г.Казани дополнительные объекты местного значения. Также на решение о досрочной разработке нового Генплана г.Казани повлияло бурное развитие города, которое
началось после принятия решения о проведении в Казани Универсиады в 2013
и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Для проведения таких крупных мероприятий мирового уровня в городе было построено большое количество объектов инфраструктуры, которая не была заложена в действующем Генплане
г.Казани, в том числе было возведено множество спортивных объектов, транспортных развязок, проведена реконструкция улично-дорожной сети. Кроме того, изменились требования федерального законодательства к составу генеральных планов. Разработка Проекта Генплана г.Казани проводилась в несколько
этапов.
На 1-м этапе были проведены предпроектные работы, которые включали
в себя сбор исходных данных и проведение подробного всестороннего анализа
градостроительной ситуации в городе, выявление проблемных вопросов.
На 2-м этапе разрабатывалась концепция Проекта Генплана г.Казани. Было предложено 4 варианта развития города от радикально-компактного, где
предлагалось интенсивное развитие ядра и практически исключалось освоение
пригородной зоны, до модели максимального развития с учетом всех площадок
на всех территориях, где на сегодня имеются строительные намерения или программы по развитию, а также рассматривается перспективное развитие.
На данных этапах проводились заседания Комиссии по подготовке Проекта Генплана г.Казани, многочисленные семинары и круглые столы с участием
архитекторов, экологов, общественных организаций, депутатов Казанской городской Думы с целью обсуждения проблемных вопросов и рассмотрения выполненных вариантов концепции. В результате была разработана итоговая концепция, которая включила в себя наиболее перспективные идеи из 4 разработанных концепций.
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3-й этап разработки Проекта Генплана г.Казани был поделен на две части.
К 2017 году уже был выполнен этап 3.1 «Подготовка материалов по обоснованию Проекта», в котором на основании идей, предложенных в концепции Проекта, были подготовлены обоснованные решения по дальнейшему развитию города.
В 2017 году была организована работа по выполнению этапа 3.2 «Подготовка материалов утверждаемой части Проекта». В рамках данного этапа организовывалось предварительное рассмотрение материалов Проекта Генплана
г.Казани, проводились еженедельные рабочие совещания по снятию возникающих замечаний.
29.11.2017 Проект Генплана г.Казани размещен в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС
ТП), о чем направлены уведомления в уполномоченные федеральные и республиканские органы для прохождения процедуры согласования Проекта. Согласование на федеральном и республиканском уровне заканчивается 07.03.2018,
после чего планируется проведение публичных слушаний.
Утверждение Проекта Генплана г.Казани согласно муниципальному контракту планируется до 31.12.2018.
В 2017 году рассматривались поступившие для согласования проекты
внесения изменений в генеральные планы сельских поселений, смежных с границами г.Казани.
В кратчайшие сроки осуществлялось рассмотрение проектов трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань (ВСМ), вокзала
ВСМ и других объектов и обращений, связанных со строительством ВСМ.
14.06.2017 были проведены общественные обсуждения материалов раздела «Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду» в составе проектной документации по объекту «Строительство
участка Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали
Москва-Казань-Екатеринбург».
За отчетный 2017 год разработано 84 проекта планировки и межевания
территорий, в т.ч. 27 линейных объектов. На сегодня в работе находится более
100 проектов планировки, из них 3 – проекты планировки территорий для
предоставления земельных участков многодетным семьям. За отчетный период
проведено 24 публичных слушания по рассмотрению документации по планировке территории, по результатам которых только два проекта направлены на
доработку. Также за отчетный период проведена проверка 9400 топографических съемок с нанесением красных линий.
Реконструкция и развитие исторического центра
Общая площадь границ территории исторического поселения регионального значения г.Казани составляет 2 347 га (центральная часть города, СтароТатарская слобода, Адмиралтейская слобода). В предмет охраны исторического
поселения г.Казани вошел 431 исторически ценный градоформирующий объект.
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На сегодня на территории г.Казани расположено 553 объекта культурного
наследия, состоящих на государственной охране, из них федеральных – 119,
республиканских – 368, местных – 66.
Реконструкция
В рамках работы по развитию исторического центра в 2017 году организовано и проведено 3 заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях, на которых
рассмотрено 33 объекта с дальнейшим вынесением на рассмотрение Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.
Все они были одобрены и направлены с целью дальнейшего согласования архитектурно-градостроительного облика объекта. Наиболее крупные из
них: комплекс пивоваренного завода Петцольда, концепция застройки квартала,
ограниченного улицами Р.Яхина-Чернышевского-Г.Исхаки-Московская, жилой
дом переменной этажности по ул.Н.Столбова, медиакомплекс по
ул.Шоссейная, многофункциональный комплекс на ул.Н.Ершова, включающий
в себя многофункциональный центр, жилые дома, детский сад, школу.
В 2017 году были продолжены работы по ремонту на одной из самых красивых мечетей г.Казани – Азимовской мечети (ул.Фаткуллина, д.15). На объекте усилены стены и фундаменты здания, отреставрированы фасады, заменена
кровля, инженерные сети, оконные конструкции и двери, проведена отделка
помещений, реконструкция ограждения.
В комплексе пивоваренного завода Петцольда (ул.Г.Тукая, д.97) проведены работы на трех объектах. В этих зданиях за счет средств инвестора выполнено восстановление кирпичных несущих конструкций, реконструкции кровель, проводятся фасадные работы.
Завершилась реконструкция здания Литературного музея Г.Тукая
(ул.Г.Тукая, д.74). В ходе работ отремонтирован фасад здания, заменена кровля,
чердачные перекрытия, окна и двери, перегородки, проведена отделка внутренних помещений, благоустроена территория, отремонтировано ограждение территории.
В сентябре открыт Дом Сафы Бахтеева (ул.Г.Тукая, д.72). Дом фактически был восстановлен после пожара по сохранившимся фотографиям. После
открытия в здании расположились творческие мастерские и офисные помещения.
По заказу Духовного управления мусульман Республики Татарстан
начался ремонт на объекте культурного наследия – в здании мусульманского
детского приюта братьев Юнусовых (ул.Г.Тукая, д.89). Работы проводятся за
счет спонсорских средств.
В октябре началось восстановление утраченного объекта культурного
наследия – Дома Бикмухаметова (ул.Ш.Марджани, д.10). На сегодня проложены инженерные сети и проводятся работы по возведению каркаса здания и
устройству кровли. Завершение первого этапа работ (1 здание и дворовые постройки) запланировано в первой половине 2018 года.
В 2017 году проводились работы по ремонту здания общины кряшен
(ул.М.Худякова, д.11). В настоящее время завершаются работы на фасаде зда-
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ния, кровле, работы по внутренней отделке помещений, обустройство полов
плиткой.
В 2017 году начаты работы по сохранению объекта культурного наследия
местного значения – Питейного дома (XVIII век, ул.Профсоюзная, д.20/14).
Мероприятия
В целях сохранения исторического облика и наследия г.Казани и привлечения туристов в 2017 году проведены следующие мероприятия:
- апрель – творческий конкурс по разработке и продвижению изобразительного обозначения «Бренд Старо-Татарской слободы». Награждение победителей состоялось 30 августа на праздничном мероприятии в честь Дня города
на площадке «Старо-Татарская слобода приглашает гостей»;
- мероприятия, посвященные памяти великого татарского поэта Габдуллы
Тукая: литературно-музыкальные вечера, фотоконкурс «По следам Тукая»,
«Тукаевские чтения»;
- май – открытие нового интерактивного мультимедийного музея СтароТатарской слободы по адресу: ул.К.Насыри, д.38. Экспозиция дает возможность
с помощью современного мультимедийного оборудования прикоснуться к истории становления самобытного общества казанских татар с XVI по XIX век;
- июнь – старт проекта Water-Film («Кино на воде»). В рамках данного
проекта еженедельно по субботам на озере Кабан горожане могли смотреть кино на воде;
- на набережной озера Нижний Кабан установлен новый арт-объект в виде сундука-цветника в честь легенды о сокровищах озера Кабан;
- август – фестиваль «Китап Бистәсе» на пешеходной улице К.Насыри,
направленный на повышение интереса населения к чтению, популяризацию
книг татарстанских издательств, укрепление национальной идентичности;
- фестиваль ремесел «Народная игрушка», основной целью проведения
которого является сохранение и развитие традиционной народной культуры и
ремесел русского и татарского народов в городской культурно-досуговой среде;
- в День Республики Татарстан и День города Казани проведено праздничное мероприятие «Старо-Татарская слобода приглашает гостей», на котором для казанцев и гостей города выступили 600 гармонистов, лучшие коллективы народного творчества из 28 районов Татарстана – победители республиканского конкурса народного творчества «Играй, гармонь», Государственный
ансамбль фольклорной музыки, а также лауреаты II Международного фестиваля-конкурса народного песенно-танцевального искусства «Казан сөлгесе» «Казанское полотенце»;
- сентябрь – благотворительные ярмарки, организованные в рамках проекта «Добрая Казань». Все собранные средства были направлены в помощь детям, нуждающимся в лечении;
- октябрь – торжественно открыта единственная в республике витринаэкспозиция «Здесь жил Тукай! Поэзия жила...» в бывших номерах «Булгар»;
- декабрь – татарский народный праздник «Каз өмәсе» («Гусиное перо») с
театрализованным представлением, интерактивной программой, татарскими
национальными песнями и народными танцами;
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- фестиваль современной татарской культуры JadidFest. Этот фестиваль
проходит в Казани уже третий раз, объединяя в себе несколько площадок: дизайн-маркет, лекторий, детскую площадку, зону настольных игр, экскурсии и
др.
Мероприятия, проходившие в 2017 году, были направлены на повышение интереса как среди туристов с обязательным содержанием элементов национальных традиций и культуры, так и среди жителей слободы, тем самым увеличивая повседневную посещаемость территории.
Задачи на 2018 год
В 2018 году продолжатся работы по восстановлению Дома Бикмухаметова (ул.Ш.Марджани, д.10) и комплекса Богородицкого монастыря и сохранению Питейного дома (XVIII век, ул.Профсоюзная, д.20/14).
К лету в Старо-Татарской слободе появятся новые арт-объекты: фоторамка на улице К.Насыри и тематические скульптурные композиции на набережной озера Нижний Кабан и улице Кунче.
Также на 2018 год запланировано проведение первого фестиваля кузнечного мастерства, исторических квестов, новых экскурсионных маршрутов.

II.

Социально-экономическое развитие

Основные показатели, ситуация на рынке труда
Анализ социально-экономического развития Казани в 2017 году свидетельствует о позитивных изменениях, происходивших в основных сферах экономики города.
В целом 2017 год, как и предыдущие годы, стал для г.Казани годом
дальнейшего социально-экономического развития.
Экономическая ситуация в г.Казани характеризуется следующими
показателями:
Показатели
Общеэкономические городские показатели
Валовой территориальный продукт, млрд. руб.
Объем отгруженных товаров собственного производства, млрд. руб.
Индекс промышленного производства, %
Индекс потребительских цен, % (в среднем за год)
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
Уровень безработицы, %
Инвестиции в экономику города, млрд. руб.
Оборот розничной торговли, млрд. руб.

2016 г.

2017 г.

2017г. к
2016г., %

649,6
359,7

688,9*
354,7*

100,0**
102,0*

100,3
105,5
32,41
0,73
182,6
457,0

100,0*
102,8
33,91*
0,63
196,2*
484,5

104,7*
102,0**
103,5**

Примечание: * - оценка;
** - в сопоставимых ценах.
По оценке валовой территориальный продукт г.Казани в 2017 году достигнет 688,9 млрд. рублей.
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Валовой территориальный продукт, млрд.руб.
526,5

565,7

610,0

649,6

2013

2014

2015

2016

688,9

2017 оценка

Промышленность – важнейший сектор экономики, определяющий
социально-экономическое развитие города Казани. Доля промышленного
производства составляет 46,7% валового территориального продукта.

Индекс промышленного производства по итогам 2017 года составил
98,3% к уровню 2016 года.
По итогам 2017 года объем отгруженной продукции в целом по городу
составил 365,6 млрд.руб.
Крупными и средними промышленными предприятиями г.Казани в
2017 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
оказано услуг на 287,1 млрд. руб.
Подавляющее большинство отраслей продолжало, как и в предыдущие
годы, стабильно наращивать темпы.
По итогам 2017 года заметный рост производства достигнут на
предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром (на
14,2%), по производству транспортных средств (на 11,7%), по производству
электрического оборудования (на 6,3%).
Наибольший спад производства фиксируется на предприятиях по производству одежды (на 24%), по производству компьютеров, электронных и оптических изделий (на 21,2%), по производству бумаги и бумажных изделий (на
18,1%), по производству кожи и изделий из кожи (17,3%).
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Показатели промышленного производства

60,6% от общего объема промышленного производства города
приходится на четыре вида деятельности: химическое производство – 33,3%,
производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 10,3%,
обеспечение электрической энергией, газом и паром – 8,9%, производство
транспортных средств и оборудования – 8,1%.
Состояние инвестиционного климата является одним из важнейших показателей общеэкономической ситуации и перспектив развития г.Казани. Казань
обладает благоприятным инвестиционным климатом, что, в частности, находит
отражение в позитивной динамике инвестиций.
За 9 месяцев в экономику города привлечено 101,5 млрд. руб. инвестиций
в основной капитал, что на 2,3% выше соответствующего уровня прошлого года. При этом общий объем инвестиций, привлеченных крупными и средними
предприятиями, составил 69,0 млрд.руб., или 105% к уровню прошлого года.
Основные направления инвестирования 2017 года – жилищное
строительство, объекты образования, дорожно-транспортная инфраструктура.
В структуре инвестиций в основной капитал 54% составляют
привлеченные средства, собственные соответственно – 46%.
В городе создана эффективная система поддержки развития
инновационной инфраструктуры, включающая в себя сеть технопарков и
бизнес-инкубаторов, инвестиционно-венчурное финансирование, систему
поддержки новых инновационных компаний на этапе старта, объединения
промышленников и предпринимателей, консалтинговые, лизинговые компании.
В настоящее время на территории г.Казани функционирует 30 субъектов
инновационно-инвестиционной инфраструктуры: технопарки, технополисы,
индустриальные парки, бизнес-инкубаторы. В течение 2017 года к существующим промышленным паркам и площадкам муниципального уровня добавилась
промышленная площадка «Комбинат».
Среди крупных инвестиционных проектов г.Казани, реализуемых в
2017 году, можно выделить такие проекты, как строительство подземного многоуровневого паркинга по ул.Пушкина, медиакомплекса по ул.Шоссейная.
Кроме того, необходимо выделить размещение комплекса объектов на Кремлевской набережной по ул.Федосеевская, включающего в себя объекты обще-
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пита, а также двухуровневый паркинг со встроенными помещениями.
По оценке объем инвестиций по итогам года составит 196,2 млрд. руб.,
что в расчете на одного жителя составит 159,2 тыс. руб.
За 2017 год среднемесячная заработная плата занятых в экономике
г.Казани по оценке составит 33 913,3 руб., темп роста ожидается на уровне
104,7%, при этом средняя заработная плата на крупных и средних
предприятиях увеличится на 8,3%, на малых ожидается рост на 1,6%.
В 2017 году по-прежнему был актуален вопрос своевременности выплаты
заработной платы на предприятиях, в организациях города.
На 01.01.2018 сумма задолженности по заработной плате на предприятиях составила 18,5 млн. руб. перед 236 работниками. С начала года задолженность уменьшилась на 15,1 млн. руб.
Как и в предыдущие годы, продолжалась работа телефона горячей линии
по нарушениям трудовых прав. На 01.01.2018 в Городскую комиссию по повышению уровня жизни и легализации доходов поступило 49 обращений по
нарушению трудовых прав, всем заявителям даны соответствующие ответы и
рекомендации.
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
органами Исполнительного комитета г.Казани продолжена работа по
актуализации административных регламентов предоставления муниципальных
услуг.
Отраслевыми и территориальными органами Исполнительного комитета
г.Казани осуществлялось предоставление 92 муниципальных и 40
государственных услуг. За 2017 год поступило более 365 тысяч заявлений на
получение государственных и муниципальных услуг.
Доступ к получению услуг по принципу «одного окна» осуществлялся на
базе пяти филиалов ГБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан»,
работающих под брендом «Мои документы».
На
базе
Единого
центра
поддержки
предпринимательства
(ул.Московская, д.55) функционировал МФЦ для бизнеса, где можно получить
специализированные услуги по созданию, развитию и поддержке субъектов
предпринимательства.
Начал свою работу дополнительный офис МФЦ для бизнеса (удаленные
рабочие места) по ул.Петербургская, д.28 («Дом предпринимателя»),
оказывающий услуги МФЦ для субъектов предпринимательства и
юридических лиц. Также здесь размещен офис региональной лизинговой
компании. На сегодня перечень услуг МФЦ для бизнеса насчитывает более 190
услуг. Это государственные и муниципальные услуги, а также услуги
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малых и средних
предприятий.
С 10 ноября 2017 года функционирует Центр оказания услуг по адресу:
г.Казань, пр.Победы, д.62/4. Данный центр является дополнительным офисом
южного филиала ГБУ «МФЦ в РТ».

11

В МФЦ можно получить услуги федеральных, региональных, муниципальных органов исполнительной власти, внебюджетных фондов - всего более
140 видов услуг.
В течение года в МФЦ г.Казани зарегистрировано более 1105 тысяч обращений, основная доля которых по-прежнему приходится на услуги Росреестра.
Основные задачи социально-экономического развития в 2018 году:
- продолжение осуществления Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития г.Казани до 2030 года;
- реализация мероприятий, направленных на повышение качества
предоставления муниципальных услуг;
- осуществление мероприятий, направленных на увеличение заработной
платы и снижение численности работающих на сером рынке труда;
- создание благоприятных условий для развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства в г.Казани.
Рынок труда
В 2017 году серьезных изменений на рынке труда города Казани не
произошло, и ситуация остается достаточно стабильной.
Численность официально зарегистрированных безработных граждан в городе по сравнению с 2016 годом снизилась на 608 человек, уровень безработицы с 0,72% снизился до 0,63%.
В течение года в службу занятости г.Казани за содействием в поиске подходящей работы обратились 18083 чел.
В 2017 году были признаны безработными 10516 чел., или 58% от
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, из них:
- женщин – 6060 чел.;
- уволенных по сокращению штатов – 1127 чел.;
- инвалидов – 1027 чел.;
- имеющих длительный перерыв в работе – 2475 чел.;
- ранее не работавших – 915 чел.
В базе данных центров занятости г.Казани на 1 января 2018 года имеется
18 тысяч вакансий, в статусе безработного зарегистрировано 3818 чел., т.е. на
одного безработного приходится 4 свободных рабочих места.
Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице,
составила 3230 чел. Средний размер пособия по г.Казани составил 3366 руб.
Структурный состав безработных граждан:
1. По причинам прекращения трудовой деятельности: ликвидация
организации или сокращение штата – 17,3%, уволившихся по собственному
желанию – 60,9%, доля выпускников образовательных организаций в общей
численности регистрируемых безработных – 1,6% и др.
2. По уровню образования: имеющие ВПО – 53,7%, СПО – 28,5%, СОО –
14,1%, ООО – 3,6%, не имеющие основного общего образования – 0,1%.
3. По полу и возрасту: женщины – 58,8% , молодежь в возрасте
16-29 лет – 15,2%, 30 лет и старше – 84,8%.
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4. По отдельным категориям: граждане предпенсионного возраста –
11,2%; инвалиды – 9,6%; граждане, стремящиеся возобновить трудовую
деятельность после длительного (более года) перерыва, – 17,2%; граждане,
впервые ищущие работу (ранее не работавшие), – 4,2%.
Количество вакансий по сравнению с 2016 годом увеличилось на 4000
единиц. В то же время в структуре вакансий большую долю продолжают составлять вакансии по рабочим специальностям – это 66%, специальности служащих занимают лишь треть от общего числа вакансий (34%).
По направлению службы занятости на имеющиеся в городе свободные
рабочие места были трудоустроены 12046 чел., из них 314 чел. из категории испытывающих трудности в поиске работы, 84 чел. по программам «Молодежная
практика» и «Первое рабочее место», для 2282 граждан организованы общественные работы, 1236 несовершеннолетних граждан работали в свободное от
учебы время. Государственная поддержка на организацию самозанятости в
форме предпринимательской деятельности оказана 80 безработным гражданам.
С целью расширения возможностей трудоустройства граждан и подбора
работников для предприятий, организаций в Казани в течение 2017 года проведено 72 ярмарки вакансий с участием 508 предприятий, которые посетило
23,3 тыс. чел.
В рамках реализации мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов организовано трудоустройство на созданные (оснащенные)
для них специальные рабочие места. Всего создано 28 рабочих мест на 10 предприятиях. Также на оснащенные рабочие места трудоустроено 6 человек из
числа родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей.
За 2017 год на квотируемые рабочие места было трудоустроено 93 чел.
из категории инвалидов.
В 2017 году на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование были направлены 2205 безработных граждан, 188 инвалидов, 118 пенсионеров.
Для 85 безработных граждан с ограниченными возможностями были организованы курсы по профессиям, позволяющим организовать собственное дело по изготовлению сувенирной продукции.
За 2017 год 384 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, приступили к профессиональному обучению.
305 школьников прошли курс программы «Основы бизнеса» в рамках
оказания комплексной услуги «Введение в профессию», сочетающей профориентацию и основы профессиональной подготовки для школьников.
191 участник молодежных и студенческих трудовых отрядов прошел
профессиональную подготовку по рабочим профессиям.
В целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения были оказаны профориентационные услуги 23201
гражданину, из них 13196 учащимся.
В течение года был осуществлен 121 выезд мобильного центра занятости,
в ходе которых профориентационные услуги получили 5310 чел., в том числе
4287 – школьники.
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Услугу по психологической поддержке получили 2248 безработных
граждан, услугу по социальной адаптации получили 2167 безработных граждан из категории испытывающих трудности в поиске работы.
Для сохранения стабильной ситуации на рынке труда в 2018 году работа в
данном направлении будет продолжена.
Исполнение бюджета. Контроль в бюджетной сфере
Бюджет города Казани на 2017 год утвержден решением Казанской городской Думы от 14.12.2016 №6-12 «О бюджете муниципального образования
города Казани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по доходам и расходам в объеме 19 569,7 млн. руб. В процессе исполнения бюджета в
решение Казанской городской Думы в установленном порядке вносились изменения и дополнения, с учетом которых плановые назначения по доходам составили 22 210,6 млн. руб., по расходам – 23 079,1 млн.руб. с дефицитом
868,5 млн. руб., источником финансирования которого являются остатки на
01.01.2017.

Исполнение бюджета города за 2017 год по доходам составило
22 437,6 млн. руб., в т.ч. по налоговым и неналоговым доходам –
14 184,5 млн. руб., или 63,2% от общего объема поступивших доходов, по безвозмездным перечислениям – 8 253,1 млн. руб.
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Сверхплановые поступления по налоговым и неналоговым доходам составили 1 279,5 млн. руб., по безвозмездным перечислениям из бюджета Республики Татарстан – 1 973,8 млн. руб. Наибольший прирост наблюдается по
налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, и налогу на имущество физических
лиц.

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города попрежнему приоритетное место занимают налоговые доходы, на долю которых
приходится 79,6%. Наиболее объемными источниками являются налог на доходы физических лиц, земельный налог и налоги на совокупный доход.
Налог на доходы физических лиц поступал в бюджет по нормативу
15,5%. Поступления составили 4 496,6 млн. руб., что выше уровня 2016 года на
456,6 млн. руб., или на 11,3%. Удельный вес налога в общем объеме налоговых
доходов бюджета составил 39,8%.
Второй по объему доходный источник бюджета города – земельный
налог, который поступал в бюджет по нормативу 100%. Поступления данного
налога составили 3 522,2 млн. руб., что практически на уровне поступлений
2016 года.
Налоги на совокупный доход поступили в объеме 2 227,0 млн. руб.
По сравнению с 2016 годом поступления увеличились на 16,4%, или на
314,4 млн. руб. Налоги на совокупный доход включают в себя единый налог на
вмененный доход (873,6 млн. руб.); налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения (1 321,3 млн. руб.); налог, взимаемый в
связи с применением патентной системы налогообложения (30,1 млн. руб.), и
единый сельскохозяйственный налог (2,0 млн. руб.).
Также в бюджет города поступили налог на имущество физических лиц в
объеме 713,5 млн. руб., госпошлина – 232,3 млн. руб., акцизы на нефтепродукты – 66,1 млн. руб., налог на добычу полезных ископаемых – 22,3 млн. руб. и
налог на игорный бизнес – 4,7 млн. руб.
Поступление неналоговых доходов составило 2 899,9 млн. руб., что ниже
уровня прошлого года на 5,3%, или на 163,0 млн. руб. Снижение объема неналоговых доходов по сравнению с 2016 годом связано с уменьшением доходов
от использования имущества и продажи материальных и нематериальных активов, платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Неналоговые доходы включают в себя доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (1 498,4 млн. руб.); плату
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за негативное воздействие на окружающую среду (74,4 млн. руб.); доходы от
оказания платных услуг (417,9 млн. руб.); доходы от продажи материальных и
нематериальных активов (611,3 млн. руб.); штрафы (295,5 млн. руб.) и прочие
неналоговые доходы (2,3 млн. руб.).
С 1 января 2017 года отдельным категориям плательщиков были предоставлены дополнительные льготы по уплате местных налогов в бюджет города:
Земельный налог
ДействоЛьготная
вавшая
ставка (%)
ставка (%)
- организации в отношении земельных участков, приобретенных в собственность для строительства жилья и объектов, строящихся в рамках реализации Закона Республики Татарстан от
27.12.2004 №69-ЗРТ «О государственной поддержке развития
жилищного строительства в Республике Татарстан»
- санаторно-курортные учреждения, осуществляющие санаторно-курортное лечение граждан
- государственные образовательные учреждения высшего образования, участвующие в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории РТ, в отношении земельных участков,
занятых объектами Медико-санитарной части
- организации в отношении земельных участков, имеющих
смежную границу с земельными участками, предоставленными
в соответствии с подпунктом 25 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации или в соответствии с Федеральным законом от 21.06.2005 №115-ФЗ «О концессионных
соглашениях»
Налог на имущество физических лиц
- родители (усыновители, опекуны, попечители) детейинвалидов за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении. Льгота предоставляется по выбору:
за квартиру
или жилой дом
за гараж или машино-место

0,01

0,001

0,33

0,1

1,3

0,3

1,3

0,1

0,2
0,3
0,3

0
0
0

В бюджет города в отчетном году от вышестоящих бюджетов поступили
межбюджетные трансферты в объеме 8 638,5 млн. руб.
Поступление
прочих
безвозмездных
перечислений
составило
36,0 млн. руб.
Поступившие в бюджет города доходы позволили обеспечить
своевременную выплату заработной платы работникам бюджетных
учреждений, перечисление субсидий автономным и бюджетным учреждениям
на выполнение муниципальных заданий, а также профинансировать все
социально значимые расходы.
Исполнение расходной части бюджета города Казани за 2017 год
составило 22 655,0 млн. руб., что на 830,4 млн. руб., или на 3,8%, выше уровня
2016 года.
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Исполнение бюджета г.Казани за 2017 год
млн. руб.
Исполнено
в 2016 году

Утвержденный план

2017 год
Уточненный план

Исполнено

Итого доходов
- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные перечисления

22 405,7
10 339,0
3 062,9
9 003,8

19 569,7
10 520,0
2 385,0
6 664,7

22 210,6
11 140,6
2 824,1
8 245,9

22 437,6
11 284,6
2 899,9
8 253,1

Итого расходов
- социально-культурная сфера

21 824,6
14 605,1

19 569,7
14 728,1

23 079,1
16 080,3

22 655,0
15 957,5

- общегосударственные вопросы
- национальная экономика
- жилищно-коммунальное хозяйство

2 089,1
1 987,8
2 445,2

1 279,9
1 597,1
1 073,9

2 185,5
2 123,4
1 818,5

2 155,4
2 067,8
1 613,3

439,2
258,2

569,2
321,5

437,2
434,2

437,2
423,8

- обслуживание долга
- другие расходы

В структуре расходов бюджета 70% приходится на отрасли социальнокультурной сферы. В 2017 году осуществлено повышение заработной платы
работникам учреждений социальной сферы, на финансирование которых
направлено 684,1 млн. руб.

Расходы бюджета по разделу «Образование» составили 13 960,7 млн.
руб. Образовательные услуги оказаны 70 916 воспитанникам дошкольных
учреждений, 120 958 учащимся общеобразовательных учреждений,
96 579 учащимся учреждений дополнительного образования. Кроме того, ввод
в эксплуатацию двух школ позволил увеличить количество услуг общего образования на 1 807 учащихся.
Расходы бюджета в области молодежной политики составили
495,0 млн. руб., из которых 210,4 млн. руб. направлены на организацию отдыха
детей и молодежи г.Казани.
Расходы по разделу «Культура» составили 739,9 млн. руб.
Выделенные средства направлены на оказание услуг дворцами и домами
культуры, сетью библиотек, музеями города и прочими учреждениями культу-
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ры. Расходы по проведению общегородских мероприятий в сфере культуры составили 201,4 млн. руб.
На финансирование расходов по разделу «Социальная политика» за
2017 год выделено 1 156,3 млн. руб. Направление этих средств представлено в
таблице:
Направление расхода
- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан
- дополнительная социальная поддержка учащихся общеобразовательных
школ в виде обеспечения полноценным горячим питанием отдельных категорий школьников
- выплата компенсации родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях
- выплата дополнительно введенной городом компенсации обслуживающему
персоналу дошкольных учреждений
- обеспечение жильем молодых семей
- доплаты родителям, взявшим на воспитание детей в приемные семьи
- прочие

млн. руб.
Сумма
658,5
253,1

170,0
35,1
26,7
8,1
4,8

Расходы бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» за 2017
год составили 83,0 млн. руб. и направлялись на содержание трех спортивных
сооружений города и проведение спортивно-массовых мероприятий.
По разделу «Здравоохранение» на проведение противоэпидемических
мероприятий направлено 17,4 млн. руб.
Расходы бюджета на реализацию «Общегосударственных вопросов»
составили 2 155,4 млн. руб.
Расходы бюджета по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 229,0 млн. руб., в том числе обеспечение деятельности поисково-спасательного отряда и объединенной дежурнодиспетчерской службы – 46,5 млн. руб., оплата труда руководителей и сотрудников опорных пунктов охраны правопорядка – 182,5 млн. руб.
Средства бюджета по разделу «Национальная экономика» освоены в
объеме 2 067,8 млн. руб., из которых 1 622,3 млн. руб. направлено на содержание улично-дорожной сети, 378,8 млн. руб. – на расходы в области транспорта.
На финансирование расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» выделено 1 613,3 млн. руб., которые включают расходы на капитальный ремонт жилого фонда, переселение граждан из аварийного жилищного
фонда; текущее содержание и ремонт объектов благоустройства, цветочное и
новогоднее оформление города, сбор и утилизацию твердых коммунальных отходов.
Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» составили
134,9 млн. руб. и направлены на проведение комплекса мероприятий по
подготовке к закрытию Самосыровской свалки ТБО, содержание очистных
сооружений.
Объем субсидий, перечисленных в бюджет Республики Татарстан,
составил 60,0 млн. руб.
Благодаря эффективной политике управления муниципальным долгом
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экономия расходов бюджета г.Казани составила 132,0 млн. руб.
Оценивая итоги работы за 2017 год по долговым обязательствам,
необходимо отметить, что муниципальный долг г.Казани по коммерческим
кредитам по сравнению с началом 2017 года уменьшен на 35,0 млн. руб.
В структуре муниципального долга 84% (25 067,7 млн. руб.) занимают
бюджетные кредиты и 16,0% (4 765,0 млн. руб.) кредиты коммерческих
банков.
Средняя стоимость кредитного портфеля г.Казани по сравнению со
средней стоимостью на 01.01.2017 (1,9% годовых) уменьшена и по состоянию
на 01.01.2018 составила 1,52% годовых с учетом бюджетных кредитов за счет
уменьшения ставки по коммерческим кредитам с 11,3% до 9%.
Основными задачами в 2018 году являются:
- обеспечение поступления доходов в бюджет города в соответствии с
утвержденными параметрами;
- принятие мер по поступлению дополнительных доходов;
- планомерное погашение муниципального долга;
- обеспечение финансированием расходов, не учтенных в бюджете.
В 2017 году была продолжена работа по совершенствованию и оптимизации закупочной деятельности заказчиков с достижением положительного социально-экономического эффекта при проведении процедур закупок, с
учетом обеспечения объективности, беспристрастности и транспарентности
процедур закупок, справедливого и равного отношения ко всем участникам закупочных процедур.
Деятельность Исполнительного комитета г.Казани в данной сфере осуществлялась по следующим направлениям.
Экономические итоги анализа и согласования лимитов на финансирование
В течение года осуществлялся анализ проектов выделения заказчикам
лимитов финансирования закупок с целью анализа обоснованности планируемых закупок, ранее не учтенных в бюджете на текущий год. За 2017 год было
проанализировано 172 проекта выделения бюджетных средств на общую сумму
1 081,7 млн. руб. и обеспечено снижение запросов на выделение лимитов в объеме 99,0 млн. руб., или 9,2% (за аналогичный период 2016 года –
165,4 млн. руб., или 28,6%).
Экономические итоги закупочной деятельности структурных подразделений
Исполнительного комитета г.Казани и их подведомственных учреждений в
рамках исполнения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
За 2017 год в рамках исполнения Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ (далее – 44-ФЗ) было проанализировано 1 875 заявок на закупку структурными подразделениями Исполнительного комитета г.Казани и их подведомственными учреждениями на общую сумму 8 466,4 млн. руб.
По рассмотренным в рамках исполнения 44-ФЗ заявкам была обеспечена
экономия на этапе рассмотрения заявок за счет подготовки рекомендаций для
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заказчиков по оптимизации НМЦК в размере 7,9 млн. руб., или 0,1% от общей
суммы рассмотренных заявок (за 2016 год – 11,8 млн. руб., или 0,3%).
За 2017 год объем размещенного муниципального заказа по 44-ФЗ составил 1 671 закупочную процедуру на общую сумму 9 245,0 млн. руб. (за
2016 год – 5 329,8 млн. руб.).
Общая экономия по результатам состоявшихся конкурентных процедур
за 2017 год составила 218,7 млн. руб., или 2,5% от общей суммы размещенного
муниципального заказа (в 2016 году – 153 млн. руб., или 4,2% от общей суммы
размещенных конкурсных заявок).
Среднее число участников закупочных процедур, подавших заявки на
один лот по электронным аукционам, конкурсам и запросам котировок, составило 3,1 участника.
Объем размещенных конкурентных торговых процедур для субъектов
малого и среднего предпринимательства составил 611,0 млн. руб., или 6,8% от
общего объема проведенных конкурентных процедур (за аналогичный период
2016 года – 414,5 млн. руб., или 11,4% от общего объема проведенных конкурентных процедур).
Экономические итоги закупочной деятельности в рамках консультирования
муниципальных унитарных предприятий города, осуществляющих закупки по
федеральным законам от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
За 2017 год было рассмотрено 12 684 заявки на сумму 11 627,6 млн. руб.
(в 2016 году 19 738 заявок на сумму 22 589, млн. руб.).
Общая экономия по результатам корректировки закупочной документации заказчиками составила 385,9 млн. руб. (в 2016 году – 808,4 млн. руб.) из
них:
- на этапе рассмотрения закупочной документации и выработки
рекомендаций по оптимизации НМЦК объем экономии составил 74,1 млн. руб.,
или 0,6% от общей суммы рассмотренных заявок (за 2016 год – 148,6 млн. руб.,
или 0,7%);
- по результатам состоявшихся торговых процедур объем экономии
заказчиков составил 311,8 млн. руб., или 2,7% от общей суммы рассмотренных
заявок (в 2016 году – 659,8 млн. руб., или 2,9%).
Таким образом, за 2017 год обеспечена экономия на закупочных процедурах в общем объеме 612,5 млн. руб., а также осуществлено снижение общего
объема запросов на выделение бюджетных средств в размере 99,0 млн. руб.
Мероприятия по развитию на 2018 год
В 2018 году планируется усовершенствование внутренней методической
и нормативной базы по анализу и рассмотрению заявок на закупки, включая
развитие инструментария оценки обоснованности заявок заказчиков на
закупочные процедуры, а также запуск и отработка функций выборочного
контроля и анализа фактического исполнения заключенных контрактов в
рамках федеральных законов от 05.04.2013 №44-ФЗ и от 18.07.2011 №223-ФЗ.
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В 2017 году продолжена работа по внутреннему муниципальному финансовому контролю.
За отчетный период проведена проверка 21 объекта. Выявлены нарушения
на сумму 831,0 млн. руб., в том числе нарушения финансово-хозяйственной деятельности на сумму 775,8 млн. руб. и нарушения в сфере закупок – 54,7 млн.
руб.
В результате применения всех форм устранения нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере устранено нарушений на сумму
648,9 млн. руб., что составляет 83,6% от суммы выявленных нарушений.
Поддержка малого и среднего бизнеса, рынок потребительских услуг
Малый бизнес Казани демонстрирует уверенную положительную динамику по ряду показателей.
По итогам девяти месяцев 2017 года в г.Казани осуществляли свою деятельность 79,8 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, что
на 25,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Численность сотрудников, занятых на малых предприятиях, составляет
179,8 тысячи чел. Оборот малых предприятий составил 348,2 млрд. руб.
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий достигла 25 121,5 руб., что на 9,7% выше соответствующего периода прошлого
года.
По итогам 2017 года сумма налоговых поступлений от малого и среднего
бизнеса в бюджет города составила 3322,6 млн. руб. Это 29,4% от общей суммы
налоговых доходов и 23,9% от общих доходов, поступивших в бюджет города
Казани.
В помощь малому бизнесу Исполнительным комитетом г.Казани
реализовывалась муниципальная Программа поддержки малого и среднего
предпринимательства на 2017-2019 годы.
Мероприятия программы направлены на предоставление финансовой,
имущественной, информационной поддержки предпринимателям, на снижение
административных барьеров для бизнеса, обеспечение доступности
информации и прозрачности деятельности органов местного самоуправления.
Мерой финансовой поддержки субъектов предпринимательства является
городская программа льготного кредитования. В 2017 году было выдано
39 кредитов на общую сумму 274,3 млн. руб.
В 2017 году финансовую поддержку от муниципалитета получили
88 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в приоритетных отраслях и направлениях, на общую сумму
24,2 млн. руб.
В основном это проекты, связанные с производством, сферами жилищнокоммунального хозяйства, здравоохранения, туризма, бытового обслуживания.
Имущественную поддержку казанским предпринимателям город оказывает через программу «Арендные каникулы». Предпринимателям предложено
109 помещений, из которых в настоящее время реализовано 51, из которых в 22
начата предпринимательская деятельность.
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Потребительский рынок г.Казани можно охарактеризовать как
стабильный с соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами,
развитой сетью предприятий торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения и высокой предпринимательской активностью.
По итогам 2017 года оборот розничной торговли составил 484,5 млрд.
руб., или 103,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого
года. Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса принадлежит
организованной розничной торговле.
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В сфере общественного питания за 2017 год оборот в целом по городу составил 22,4 млрд. руб., что на 3,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
По итогам 2017 года крупными и средними организациями и предприятиями города оказано платных услуг населению г.Казани на 68,5 млрд. рублей,
что с учетом индекса потребительских цен на услуги составило 103,7% к уровню соответствующего периода прошлого года.
За прошедший год сводный индекс потребительских цен на все товары и
платные услуги по г.Казани составил 102,8%.
Продолжена работа с незаконно установленными нестационарными торговыми объектами. В 2017 году демонтировано 224 таких объекта.
В 2017 году было организовано проведение сельскохозяйственных ярмарок. Ежедневно проводились шатровые ярмарки, а с осени продолжили функционировать еженедельные (по субботам) ярмарки на 16 площадках города, на
которых свою продукцию горожанам реализовывали сельчане из 22 районов
республики и 36 агрокомпаний. Всего было реализовано продукции на 540 млн.
руб.
Основные цели и задачи на 2018 год:
- упорядочивание нестационарных торговых объектов;
- строительство новых шатровых площадок по ул.Ломжинская, 24в и
пр.Победы, 48а;
- модернизация существующих 7 шатровых площадок.
III.

Городское хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство. Ритуальные услуги
Жилищный фонд г.Казани характеризуется следующими показателями:
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Жилищный фонд г.Казани

Количество домов, оборудованных лифтами, – 2290 домов.
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Жилищное хозяйство
В 2017 году выплачены субсидии:
- на текущее содержание гидротехнических сооружений – 1,84 млн. руб.;
- на реконструкцию системы теплоснабжения и техническое присоединение многоквартирных домов №2, 21 по ул.Портовая в г.Казани к сетям центрального теплоснабжения – 4,44 млн. руб.;
- на ограничение численности безнадзорных животных – 14,46 млн. руб.;
- для возмещения затрат на электроэнергию, возникновение которых связано с проведением работ по откачке поверхностных и дренажных вод –
13,06 млн. руб.;
- на льготное обслуживание в банях инвалидов ВОВ, пенсионеров по старости и сопровождающих их лиц – 1,87 млн. руб.
На софинансирование Программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов г.Казани в 2017 году было перечислено на счет
Регионального оператора 0,6 млн. руб. и софинансирование капитального ремонта как собственника муниципального жилого фонда 78,13 млн. руб.
В 2017 году состоялось 9 заседаний Городской межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции (далее – ГМВК). Заявителям выдано 18 заключений
ГМВК и 18 принятых нормативно-правовых актов Исполнительного комитета
г.Казани (в 2016 году – 10 заседаний, выдано 168 заключений ГМВК).
В 2017 году заключено 1856 договоров социального и специализированного найма, а также дополнительных соглашений к ним (в 2016 году – 1929).
С марта 2017 года велась работа по постановке на государственный кадастровый учет муниципальных жилых помещений, а также внесению изменений в кадастровый учет: 102 муниципальных жилых помещения поставлены на
государственный кадастровый учет, по 287 жилым помещениям внесены изменения в кадастровый учет.
В 2017 году принято участие в 960 общих собраниях собственников помещений с различными повестками дня: о выборе либо об изменении способа
управления, утверждении тарифов, капитальном ремонте, установке систем видеонаблюдения, а также о создании советов МКД (в 2016 году – 820).
В соответствии со статьей 161 ЖК РФ проведены открытые конкурсы по
отбору управляющих организаций в 48 многоквартирных домах, в том числе в
34 вновь введенных домах (в 2016 году – в 58 МКД, в том числе 37 вновь введенных).
Продолжено обучение работников сферы ЖКХ. В 2017 году квалификацию повысили 830 (29%) работников отрасли: сварщики, слесари, монтажники,
инженерно-технический персонал (в 2016 году – 1272 сотрудника, 45%). Крупными управляющими компаниями продолжено обучение председателей и членов советов МКД, а также повышение квалификации сотрудников. Всего в
учебных центрах прошли обучение 2400 горожан.
В целях популяризации профессии работника ЖКХ, а также для проверки
знаний и практических навыков были проведены конкурсы «Лучший сантехник» и «Лучший электрик». В состязаниях приняли участие 48 чел.
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Раскрытие информации
В помощь собственнику созданы информационные ресурсы: ГИС ЖКХ
Российской Федерации, Мониторинг ЖКХ Республики Татарстан, система
«Открытая Казань». Ресурсы представляют собой информационную вертикаль,
в основании которой находится подробнейшая база данных и аналитика
системы «Открытая Казань», обмен информацией осуществляется с
Мониторингом ЖКХ Республики Татарстан, откуда данные выгружаются в
федеральную систему ГИС ЖКХ Российской Федерации. В системе
зарегистрированы все 896 организаций, в управлении которых находится
жилищный фонд города.
На сегодня в системе «Открытая Казань» зарегистрированы 41 управляющая компания (из них 6 подключены к системе в 2017 году), 277 подрядных
организаций и 6 ресурсоснабжающих предприятий. Система помогает обслуживать более 4,5 тыс. многоквартирных домов, 800 объектов социального
назначения (школы, дошкольные образовательные учреждения). В 2017 году в
систему «Открытая Казань» поступило более 280 тыс. заявок. Средний процент
выполнения заявок за 2017 год составил 99,9%.
Капитальный ремонт МКД
За 10 лет реализации программы капитального ремонта многоквартирного жилья с участием средств федерального Фонда содействия реформированию
ЖКХ приведено в нормативное техническое состояние 2430 домов, то есть более 47% жилого фонда города.
В 2017 году в рамках программы капитального ремонта МКД отремонтировано 239 домов на общую сумму 1,357 млрд. руб. Сумма экономии составила
144 млн. руб., которая направлена на ремонт домов по программе в 2018 году (в
2016 году отремонтировано 165 домов на общую сумму 1,45 млрд. руб.).
Капремонт социальных объектов
В 2017 году по программе капитального ремонта общеобразовательных и
дошкольных образовательных организаций отремонтировано 13 школ и 9 детских садов (старше 30 лет) (в 2016 году – 17 школ и 3 детских сада).
С 2017 года заработала новая программа капитального ремонта объектов
здравоохранения. В 2017 году отремонтировано 52 здания (25 учреждений:
9 детских, 16 взрослых) на общую сумму 1 327,3 млн. руб.
Продолжается программа капитального ремонта подростковых клубов. В
2017 году были обновлены 8 подростковых клубов г.Казани (в 2016 году – 3). В
рамках республиканской программы капитального ремонта в лагере «Березка»
были построены два новых жилых корпуса на 50 мест каждый.
По программе «Доступная среда» в 2017 году на адаптацию 28 социальных объектов г.Казани выделено 26,72 млн. руб., в том числе:
- на 12 подростковых клубов;
- на 12 поликлиник;
- на 4 объекта образования.
Программа модернизации системы горячего водоснабжения
В 2017 году запущена программа модернизации горячего водоснабжения
с переносом систем приготовления горячей воды непосредственно в дома.
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Схема теплоснабжения Казани предусматривает переход от центральных
тепловых пунктов на индивидуальные, расположенные непосредственно в домах, учреждениях и иных организациях.
Всего объектов в программе 1283, не считая коммерческие организации.
В том числе 1118 многоквартирных домов и 165 бюджетных учреждений.
931 дом формирует фонд капремонта на счетах регоператора и 187 домов – на
спецсчетах.
По домам регоператора запланирована установка 1043 ИТП в 931 доме.
По домам, собственники которых выбрали способ формирования фонда
капитального ремонта на специальном счете, – установка 188 ИТП в 187 домах.
Задачи на 2018 год:
- капитальный ремонт 296 МКД, в том числе в 172 домах планируется
выполнить весь комплекс работ, еще в 40 домах будут заменены 118 лифтов, в
136 домах будут установлены 150 узлов погодного регулирования;
- капитальный ремонт 3 школ и 11 детских садов;
- капитальный ремонт объектов здравоохранения – 21 здание (15 учреждений: 6 республиканских, 4 взрослых, 1 детское и 4 женских консультации);
- капитальный ремонт 8 подростковых клубов;
- реализация программы «Доступная среда» на 2018 год, в которую включено 9 объектов на адаптацию: 3 подростковых клуба, 4 поликлиники, 2 детских сада.
Благоустройство придомовых территорий
В 2017 году комплексно благоустроено 6 дворов, охвативших 22 многоквартирных дома, новым инвентарем (детские игровые комплексы, отдельные
игровые элементы – качели, горки, домики и иные малые архитектурные формы) оборудовано еще 22 дворовые территории (за 2016 год комплексно благоустроено 5 дворов, новым инвентарем оборудовано – 114).
Управляющими компаниями 12 дворов оснащены наиболее популярными
спортивными снарядами – турниками и брусьями (в 2016 году – 27 дворов).
Силами управляющих организаций в весенний и осенний периоды высажено более 2,5 тыс. деревьев и 3,0 тыс. кустов, в рамках акции «Цветущая Казань» – 1,0 млн. цветов.
Обращение с отходами
В 2017 году введен в эксплуатацию полигон твердых коммунальных отходов «Восточный» по ул.Мамадышский Тракт, отвечающий всем экологическим требованиям.
Завершен технологический этап рекультивации Самосыровской свалки
твердых бытовых отходов по ул.Мамадышский Тракт. Затем будет производиться биологический этап рекультивации – посев трав, высадка кустарников и
деревьев.
В рамках селективного сбора отходов в местах их образования в г.Казани
установлены и действуют 38 павильонов по приемке вторсырья у населения –
макулатуры, ПЭТ-тары, алюминия. Установлено около 1350 сетчатых контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок.
Задачи на 2018 год:
- осуществление работ по биологическому этапу рекультивации Самосыровской свалки твердых коммунальных отходов;
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- ввод в эксплуатацию 2-й карты полигона ТКО по ул.Химическая;
- ввод в эксплуатацию 2-й карты полигона ТКО «Восточный».
Отлов безнадзорных животных
За 12 месяцев 2017 года отловлено 8067 безнадзорных животных.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение
В 2017 году выполнены мероприятия по реконструкции, строительству и
ремонту объектов:
- произведена замена и реконструкция 11,8 км тепловых сетей;
- произведена замена 3,5 км стальных трубопроводов горячего водоснабжения на полимерные трубы;
- выполнена замена в котельных и ЦТП физически устаревшего и непригодного к дальнейшей эксплуатации оборудования на новое (замена насосов,
аккумуляторных баков, подогревателей, секций котлов);
- произведена реконструкция 5 котельных с установкой высокоэффективных котлов, выполнена автоматизация 6 котельных, что позволяет оптимизировать работу персонала на котельных;
- замена 47 452 п.м сетей.
Задачи на 2018 год
В 2018 году планируется выполнить следующие мероприятия:
- замена и реконструкция 7,747 км тепловых сетей; 2,122 км сетей горячего водоснабжения;
- замена в котельных и ЦТП физически устаревшего и непригодного к
дальнейшей эксплуатации оборудования (замена насосов, аккумуляторных баков, подогревателей, секций котлов);
- реконструкция и модернизация 5 котельных, автоматизация 4 котельных;
- реконструкция 2 дымовых труб и зданий 12 котельных;
- замена 28 560 п.м сетей.
Водоснабжение и водоотведение
В 2017 году выполнены следующие мероприятия:
- построены сети протяженностью 2,04 км;
- построено 288 п.м водопровода по ул.Желябова, 220 п.м водопроводных
и канализационных сетей к Комплексу кафедрального собора КазанскоВятской епархии Русской православной старообрядческой церкви, самотечная
канализация по ул.Челюскина, протяженностью 230 п.м;
- завершены работы по реконструкции самотечного коллектора по
ул.Ш.Марджани протяженностью 82 п.м. Произведена реконструкция 660 п.м
самотечного канализационного коллектора по ул.Тулпар;
- велись работы по строительству КНС «Заречная»: выполнены работы по
усилению грунтов под строительство, монтажу 12 скважин водопонижения,
устройству микротоннеля между камерами, продолжены работы по строительству приемных камер и др.;
- выполнены проектные работы по реконструкции вторичного отстойника
№14 БОСК.
В рамках программы капитального и текущего ремонта произведена замена 6,9 км инженерных сетей, отремонтированы 451 задвижка, 10 водоразбор-
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ных колонок, 298 пожарных гидрантов, 643 водопроводных и канализационных
колодца, осуществлена замена 64 насосных агрегатов.
Произведена пусконаладка станции очистки воды на водозаборе
Кульсеитово, что позволит улучшить качество питьевой воды, подаваемой в
жилой массив Кульсеитово.
Задачи на 2018 год
- продолжить строительство КНС «Заречная»: обеспечить в 2018 году
ввод в эксплуатацию первого этапа;
- приступить к строительству сооружений термомеханической обработки
осадка в закрытых помещениях на территории очистных сооружений канализации;
- продолжить реконструкцию биологических очистных сооружений канализации, строительство корпуса VI очереди водопроводных очистных сооружений Волжского водозабора и корпуса очистки промывных вод, строительство сетей для подключения объектов заявителей;
- произвести капитальный ремонт 5,6 км сетей холодного водоснабжения,
1,5 км сетей канализации.
Электроснабжение
В 2017 году:
- произведены работы по капитальному ремонту 118,1 км электрических
сетей, а также 123 единиц трансформаторных подстанций;
- построено 110,8 км электрических сетей и введены в работу 40 единиц
трансформаторных подстанций.
Задачи на 2018 год
В 2018 году планируется выполнить капитальный ремонт 72 км электрических сетей, а также 67 единиц трансформаторных подстанций.
Ценообразование и экономика
По состоянию на 01.01.2018 задолженность жителей по оплате жилищнокоммунальных услуг сроком более 6 месяцев составила 2,23 млрд. руб. За отчетный период она возросла на 156,2 млн. руб. Среднегодовой сбор платы с
населения за жилищно-коммунальные услуги составил 98,39%.
В 2017 году была продолжена работа по взысканию с населения задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В течение года управляющими
организациями инициировано 6412 заявлений в суд к должникам (собственникам, нанимателям) о взыскании задолженности на общую сумму свыше
536 млн. руб. (в 2016 году – свыше 600 млн. руб.). За указанный период взыскано с должников свыше 380 млн. руб. (в 2016 году – свыше 400 млн. руб.). По
результатам приостановления заключения договоров социального найма ввиду
имеющейся задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, нанимателями оплачена задолженность в размере 5,4 млн. руб.
Всего за год было подготовлено 9 исковых заявлений на выселение
злостных должников. Общая сумма долга по 9 искам составила более 2,4 млн.
руб. Два исковых требования Исполнительного комитета г.Казани о выселении
должников удовлетворены, судебными приставами возбуждены исполнительные производства; по шести делам нанимателями погашена задолженность в
ходе судебных заседаний на общую сумму свыше 1,4 млн. руб., одно исковое
заявление остается в производстве суда.

28

В 2018 году в целом по жилищно-коммунальному хозяйству будет продолжена работа по осуществлению капитального ремонта жилого фонда и снижению уровня его недоремонта, повышению качества жилищно-коммунальных
услуг, оказываемых населению, созданию всех необходимых условий для комфортного проживания горожан и сохранения их здоровья.
Одним из направлений деятельности Исполнительного комитета
г.Казани является реализация вопросов местного значения в области похоронного дела.
В границах г.Казани располагается 33 муниципальных кладбища, одно –
на землях Высокогорского муниципального района Республики Татарстан в
районе 819 км автодороги М-7. Места захоронения общей площадью 320,2 га
находятся в ведении Исполнительного комитета г.Казани на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
В 2017 году в г.Казани скончалось 13 067 человек (-2,5% по сравнению с
2016 годом), из которых на городских кладбищах захоронено 9 280 умерших.
Место для погребения предоставляется бесплатно, сведения о захоронениях
хранятся в бумажном и электронном виде.
Наиболее сложным вопросом по-прежнему остается дефицит земель для
создания новых мест захоронений. В 2017 году Президентом Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым было принято решение о выделении денежных
средств в размере 265,477 млн. руб. на строительство двух новых общественных кладбищ г.Казани возле дер.Званка Пестречинского района (автодорога
М-7).
Проектом предполагается организация 148 500 мест захоронения, ресурс
погребального комплекса составит около 50 лет при условии продолжения
функционирования действующих муниципальных кладбищ.
Ввод похоронного объекта в эксплуатацию запланирован летом 2018 года. Вблизи кладбищ предусмотрены участки для небольших культовых сооружений (мечети и часовни), возведение которых предполагается на внебюджетные средства.
В 2017 году проводились работы по реконструкции ограждения кладбища
Ново-Татарское со стороны ул.Меховщиков. На эти цели было выделено
6,390 млн. руб.
Кроме того, были выделены дополнительные ассигнования на сумму
22,781 млн. рублей для выполнения 2-го этапа благоустройства кладбища в жилом массиве Мирный по ул.Новосельская. Работы будут выполняться в 2018
году после таяния снега.
Содержание мест захоронения обеспечивается на конкурсной основе.
Выполняются следующие виды работ: уборка и вывоз ТБО, спил аварийных
деревьев, косьба травы вдоль центральных аллей, уборка снега в зимний период
и др.
Так, было вывезено 20094 куб. м ТБО, что на 20% превышает показатель
2016 года, спилено 2277 куб. м аварийных деревьев (около 300 шт.),проведена
уборка труднодоступных и заброшенных мест захоронения. В настоящее время
на конкурсной основе содержание 33 муниципальных кладбищ осуществляет
МУП «Ритуал».
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В 2017 году продолжена поэтапная работа по установлению и сокращению санитарно-защитных зон кладбищ. На сегодня имеются положительные
заключения на проекты расчетных границ следующих кладбищ: Арское, Архангельское, «Борисоглебское», «Вознесенское», «Дербышки», «Константиновка», мемориальное, «Царицыно», мусульманское вероисповедальное, а также
недействующие мусульманское в Адмиралтейской слободе и «Окольное». Данную работу необходимо провести еще по семи кладбищам.
В 2017 году была продолжена работа по уточнению границ и закреплению земель, занимаемых местами захоронений на кладбищах «Сухая река»,
«Окольное», Ново-Татарское и «Салмачи. Христианское». Аналогичная работа
будет продолжена и в 2018 году.
Продолжена работа по наполнению электронной системы учета мест захоронений на основных наиболее крупных кладбищах города. В общей сложности на сегодня введено в базу более 200 000 захоронений.
Задачи на 2018 год
- ввод в эксплуатацию нового погребального комплекса;
- контроль за ходом благоустройства кладбища в жилом массиве Мирный
по ул.Новосельская;
- выполнение работ по устройству ограждения на кладбище «Чебакса»
(II квартал2018 года).
Благоустройство.
Мероприятия по контролю в сфере благоустройства
Благоустройство – это одно из ключевых направлений в развитии города,
которое формирует комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни горожан.
Убираемая площадь улично-дорожной сети в 2017 году составила
20,5 млн. кв.м.
По итогам года с учетом субподрядных организаций в наличии у дорожных предприятий имелось 598 ед. специализированной уборочной техники, в
том числе универсальной, используемой в круглогодичном режиме – 504 ед.,
для работы в зимнем режиме – 52 ед., в летнем режиме – 42 ед.
В зимний период для утилизации вывозимого с городских улиц снега
функционировали 6 стационарных снегоплавильных пунктов по улицам Портовая, Несмелова, Воровского, Техническая, Васильченко и пр.Победы.
В целях обеспечения необходимого для эксплуатации состояния искусственных сооружений осуществлялось содержание 68 автомобильных мостов,
транспортных развязок и путепроводов, 16 пешеходных мостов и 63 подземных
и надземных переходов.
В отчетном году завершен ремонт двух подземных пешеходных переходов по улицам Липатова и Декабристов, начатый в 2016 году. На их ремонт были выделены 18 млн. руб.
Всего на дорожно-ремонтные работы в г.Казани в 2017 году была выделена рекордная сумма – 6,1 млрд. руб., это на 3,0 млрд. руб. больше, чем в
2016 году. Для реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные
дороги» выделено 2,0 млрд. руб., из них 1,2 млрд. руб. – средства федерального
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бюджета, 800,0 млн. руб.– средства Республики Татарстан. Дополнительно к
этому из республиканского бюджета выделено: на приведение в нормативное
состояние городских дорог – 1,9 млрд. руб., на ремонт объектов уличнодорожной сети – 1,2 млрд. руб., на ремонт дворовых территорий – 1,0 млрд.
руб.
В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
выполнен ремонт 32 участков дорожной сети на площади более 1 млн. кв.м по
улицам Ф.Амирхана, Вишневского, пр.Ямашева, улицам Чистопольская,
М.Миля, Копылова, пр.Ибрагимова, улицам Декабристов, Право- и ЛевоБулачная, Маршала Чуйкова, Н.Назарбаева, Туринская, Танковая и др.
Решена многолетняя проблема транспортных заторов на выезде из жилого массива Салмачи. Для этого были проведены ремонт и расширение дороги
по ул.Кул Гали. По результатам указанных работ улучшилась дорожнотранспортная обстановка для жителей девяти жилых массивов г.Казани (Алтан,
Плодопитомник, Восточный, Салмачи, Вознесенское, Новые Салмачи, Привольный, Вишневка и Новая Вишневка) и двух населенных пунктов Пестречинского района (Куюки, Чернопенье).
В рамках проекта в 2017 году выполнен ремонт подъездных дорог к садовым товариществам. Приведены в нормативное состояние 7 дорог на площади
30 тыс. кв.м. Более 12 тыс. дачников 24-х садовых обществ почувствовали изменения к лучшему.
За счет средств, выделенных на приведение в нормативное состояние городских дорог, отремонтировано 100 наиболее изношенных участков уличнодорожной сети г.Казани. В ходе реализации данной программы выполнен ремонт дорог по улицам З.Космодемьянской, Дальняя, Качалова, Лебедева,
Г.Баруди, Серова, Кулахметова, Комарова, Красной Позиции и др.
Комплексное обследование улицы Магистральная выявило полный износ
сетей ливневой канализации, а также необходимость устройства усиленной
конструкции дорожной одежды. Для решения указанной проблемы в отчетном
году выполнено проектирование капитального ремонта улицы. В качестве временной меры здесь проведен ямочный ремонт.
За счет средств, дополнительно выделенных на реализацию программы
ремонта объектов улично-дорожной сети, выполнен ремонт 21 участка дорог,
имеющих наибольшее количество отрицательных отзывов горожан. Это улицы
Академика Кирпичникова, Восьмого Марта, А.Айдинова, Пионерская, Парижской Коммуны, Муштари, Тулпар и др.
В соответствии с многочисленными обращениями жителей с просьбой
обеспечить движение общественного транспорта по ул.Братьев Батталовых на
участке от Оренбургского Тракта до микрорайона М-14, начата разработка проекта, предусматривающего расширение дороги до 8 метров с устройством тротуаров, остановочных карманов и сетей наружного освещения. В связи с попаданием в зону запланированных ремонтных работ более 70 линий инженерных
сетей в отчетном году проведены мероприятия по их выносу. Расширение дороги будет начато в 2018 году при наступлении благоприятных погодных условий.
В комплексе работ по приведению в нормативное состояние Оренбургского Тракта и проспекта Универсиады выполнены установка 1250 п.м шумо-
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защитных экранов, устройство подпорной стенки и откоса, установка декоративного ограждения, монтаж системы полива, посадка более 3 тыс. деревьев,
27 тыс. кустарников, 25 тыс. многолетних декоративных растений, устройство
5 га газона.
В ходе реализации программы ремонта дворовых территорий было отремонтировано 340 дворов и 46 внутриквартальных проездов общей площадью
свыше 427 тыс. кв.м, что на 106 дворов и 24 проезда больше, чем в 2016 году.
Для автомобилистов в благоустроенных дворах выполнено устройство около
6 тыс. парковочных мест (в 2016 году – 3 тыс.).
На 11 объектах (ул.Восстания 59, 61; ул.Блюхера, 81, 83, 85;ул. Гудованцева, 49, 51; ул.Даурская, 27; ул.Р.Зорге, 97, 99, 103; ул.Четаева, 42;
пр.Ямашева, 74 и др.) помимо ремонта асфальтового покрытия проведено комплексное благоустройство – выполнены работы по озеленению, установке детских игровых комплексов, спортивного оборудования, скамеек.
В целом более 150 тыс. жителей ощутили на себе положительный эффект
от выполненных работ.
Средства в объеме 65 млн. руб. были направлены на обустройство дорог в
13 жилых массивах г.Казани: Северный, Борисоглебское, Мирный, Отары,
Юдино, Аракчино, Константиновка, Вознесенское и др. Выполнено устройство
21 дороги на общей площади более 40 тыс. кв.м.
В целом по итогам выполнения дорожных работ в 2017 году отремонтировано более 3 млн. кв.м асфальтового покрытия казанских улиц и дворов, это в
1,5 раза больше по сравнению с 2016 годом.
В целях повышения срока службы асфальтобетонного покрытия на особо
интенсивных участках был применен более прочный тип асфальтобетона с полимерно-битумным вяжущим материалом. Это позволило увеличить гарантийный срок службы на отремонтированные дороги до 4 лет.
Для поддержания в проезжем состоянии дорог, не вошедших ни в одну из
программ, за счет средств муниципального дорожного фонда (77,7 млн. руб.) и
республиканского бюджета (47,9 млн. руб.) проводились работы по ямочному
ремонту дорожного полотна.
В течение года ямочный ремонт проезжей части улиц и внутриквартальных проездов выполнен на общей площади 90 тыс. кв.м (в 2016 году – 61 тыс.
кв.м).
Помимо дорожно-ремонтных работ проводились мероприятия и по обустройству элементов улично-дорожной сети.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств
муниципального дорожного фонда выполнены работы по установке 4500 п.м
ограждений, установлено и заменено 299 дорожных знаков. В рамках различных республиканских программ установлено 12 светофорных объектов, установлено и заменено 11240 п.м ограждений и 231 дорожный знак.
В результате проводимых в рамках текущего содержания мероприятий по
поддержанию системы уличного освещения в нормативном состоянии освещенность магистралей, главных улиц и дворовых территорий удалось сохранить на уровне прошлого года – 94,6% при нормативе в 95%.
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К концу года количество светоточек, находящихся в составе муниципальной казны, составило 80,69 тыс .шт. (76,64 тыс. шт. – в 2016 году), протяженность сетей уличного освещения составила 2572 км (2505 км – в 2016 году).
Прирост светоточек произошел в результате ввода в эксплуатацию сетей
наружного освещения, построенных в комплексе со строительством и реконструкцией объектов дорожной инфраструктуры, жилых микрорайонов, мест
массового отдыха, установленных в жилых массивах города, выявленных в ходе инвентаризации.
По итогам года в муниципальную собственность принято 3850 светоточек.
Большая работа проведена по праздничному новогоднему оформлению
города, установке центральной елки и организации Ледового городка на Площади Тысячелетия. На улицах г.Казани были установлены световые элементы
«Занавес», консоли «Листья», «Веточки ели», «Снеговики», восстановлена подсветка 5 мостов через протоку Булак, 4 световых конструкций «Фонтаны» перед театром им.Г.Камала и др.
В 2017 году общая протяженность сетей ливневой канализации осталась
на уровне 2016 года и составила 379,8 км.
В рамках средств, выделенных из республиканского бюджета на содержание сетей ливневой канализации в объеме 100 млн. руб., произведена прочистка и восстановлена пропускная способность 8,3 км магистральных сетей.
Кроме того, по мере выявления отсутствующих или пришедших в негодность элементов на сетях ливневой канализации выполнялись работы по их
восстановлению. По итогам года в нормативное состояние приведено
915 дождеприемных и смотровых колодцев.
Проведены перекладка сетей ливневой канализации по улицам Авангардная, З.Космодемьянской, Академика Завойского и устройство сетей по улицам
Техническая и Ф.Амирхана общей протяженностью 1,2 км.
Завершены начатые в 2016 году работы по устранению провала в районе
дома №1 по ул.Декабристов, вызванного разгерметизацией двух коллекторов
ливневой канализации диаметром 2000 мм.
В целях снижения негативного воздействия загрязняющих веществ, попадающих вместе с дождевыми и талыми водами в р.Казанку, для строительства
очистных сооружений на выпуске ливневой канализации в районе Казанской
государственной академии ветеринарной медицины им.Н.Э.Баумана завершена
разработка проектно-сметной документации, проведена государственная экспертиза проекта.
Для продолжения работ по проектированию и строительству очистных
сооружений отведены соответствующие земельные участки по улицам
Х.Такташа, Авангардная и Техническая.
Как и в прошлые годы была продолжена работа по благоустройству рекреационных зон.
Реализация Программы обустройства общественных пространств в отчетном году осуществлялась в рамках федерального приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды». Федеральным бюджетом на эти
цели было предусмотрено 282,0 млн. руб., бюджетом Республики Татарстан –
481,0 млн. руб. Для сравнения – в 2016 году на данные мероприятия из респуб-
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ликанского и городского бюджетов выделено 304,5 млн. руб. Около 300,0 млн.
руб. дополнительно привлечено благодаря поддержке социально ответственных
предприятий и организаций (256 млн. руб. – в 2016 году).
По итогам года в программе обустройства было задействовано 8 мест
массового отдыха на общей площади 130 га (в 2016 году – 113 га).
Благоустроительные работы проводились с учетом мнения и рекомендаций жителей, творческих групп, представителей общественных, спортивных и
молодежных организаций.
Так при обновлении детского парка «Калейдоскоп» на ул.Сыртлановой
сохранилось детское назначение парка, сохранены качели «журавли» и фигуры
животных, создана «тихая» прогулочная зона, для посетителей парка обустроены два пешеходных перехода со светофорами.
В рамках 2-й очереди благоустройства Горкинско-Ометьевского лесопарка обустроены трехкилометровая лыжная трасса, мостики для лыжников, три
дополнительные входные группы с парковочными местами. С целью экологического просвещения подрастающего поколения в парке открылся Эко-центр с
интерактивным оборудованием для проведения занятий и обучающих мастерклассов. Для активных занятий на свежем воздухе построен памп-трек, установлено оборудование на спортивной площадке и зоне воркаута.
В парке Урицкого помимо стандартных благоустроительных работ выполнено устройство зеленого амфитеатра в чаше котлована, рассчитанного и на
зимнюю эксплуатацию.
В рамках третьего этапа благоустройства парка «Крылья Советов» в целях создания единого пространства с парком проведено благоустройство зоны
за ДК им.Ленина.
Реализован 2-й этап благоустройства парка «Черное Озеро», в рамках которого выполнена реконструкция чаши озера, используемого зимой для катания
на коньках.
В Парке Победы проводился ремонт ограждения по периметру парка.
Продолжены работы по реализации первого этапа благоустройства набережной озера Нижний Кабан, включающего в себя территорию от театра
им.Г.Камала до здания фитнес-клуба. На данном участке велось устройство дорожек на сваях, которые будут проходить вдоль береговой линии, амфитеатра,
каскадов водных растений, смотровой площадки.
В 2017 году начата работа по возрождению системы озер Лебяжье, которые из-за нарушения водного баланса, вызванного строительством дорог и
промышленных сооружений, за последние сорок лет постоянно усыхали.
Для полноценного восстановления данного природного объекта проведены работы по углублению, гидроизоляции и заполнению озер. Это позволило
увеличить площадь озер с береговой зоной с 8 до 36 га.
Благодаря ставшей традиционной акции «Цветущая Казань» растет качественный и количественный уровень цветочного оформления города.
Общая площадь цветников, обустроенных на территории города, по итогам года составила 56,0 тыс. кв.м (в 2016 году – 49,0 тыс. кв.м), на улицах было
развешено 10,5 тыс. цветочных вазонов и кашпо. Для оформления было использовано 5,5 млн. цветочной рассады.
Как и в предыдущие годы в рамках проекта «Цветущая Казань» прово-
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дился Цветочный фестиваль, в котором приняли участие профессиональные
ландшафтные организации и любители.
В целом по итогам отчетного года на территории города посажено
15,0 тыс. деревьев и 43,0 тыс. кустарников (в 2016 году – 10 тыс. деревьев,
6 тыс. кустарников).
Как и в прошлые годы, при озеленении города использовался посадочный
материал из специализированных питомников, показывающий хорошую приживаемость в городской среде.
Для сохранения растений в летний период по мере необходимости осуществлялся полив зеленых насаждений, в том числе с использованием системы
автополива.
В целях ухода за зелеными насаждениями в 2017 году убрано около
5 тыс. аварийных и сухостойных деревьев, проведена квалифицированная обрезка 10 тыс. деревьев.
Осуществлялось содержание 3967 га лесопарковой территории, в ходе которого, а также в рамках проведения различных акций с привлечением трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений и населения проведены работы по очистке территории от мусора, уборке аварийных деревьев,
устройству противопожарных полос.
Планы на 2018 год
Приоритетным направлением деятельности на 2018 год в отрасли останется текущее содержание объектов благоустройства. Наряду с этим будут
продолжены работы капитального характера.
Запланированы масштабные дорожные работы. В рамках предусмотренных 5,5 млрд. руб. планируются капитальный ремонт и реконструкция дорог на
городских улицах, строительство новых дорог, ремонт дворовых дорог и проездов, устройство подъездных путей к садовым товариществам, проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.
В ходе дорожных работ планируется приступить к решению проблемы
заторовых ситуаций на выезде из жилого комплекса «Салават Купере», продолжить расширение дороги от Оренбургского Тракта до микрорайона М-14,
реконструкцию ул.Магистральная с восстановлением сетей ливневой канализации. В связи со 100-летием жилого массива Юдино планируется отремонтировать асфальтовое покрытие более 20 его улиц. Предусматривается строительство новой дороги по ул.Бондаренко, от ул.Солдатская до ул.С.Хакима, с
устройством тротуаров, сетей наружного освещения, ливневой канализации,
установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки.
Планируется продолжить реализацию мероприятий по благоустройству и
развитию общественных пространств, будут организованы акция по цветочному оформлению города и цветочный фестиваль.
В 2017 году работа в области муниципального контроля в сфере благоустройства велась по следующим направлениям:
- выявление и контроль за ликвидацией несанкционированных свалок;
- контроль за содержанием объектов строительства;
- контроль за производством земляных работ;
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- контроль за размещением средств наружной информации;
- контроль за содержанием прилегающих территорий, контейнерных
площадок, фасадов и кровли зданий;
- контроль за парковками на зеленой зоне.
В истекшем году на территории г.Казани выявлено 78 мест несанкционированного складирования твердых бытовых отходов, крупногабаритного и
строительного мусора, из которых 70 располагались на землях муниципального
образования, 8 – на землях, принадлежащих иным собственникам. В отношении
нарушителей применены меры административного воздействия.
Дислокация мест несанкционированного
складирования отходов по районам г.Казани
Районы

Общее коли- МО г.Казань
чество

Авиастроительный и Ново-Савиновский
Вахитовский и Приволжский
Кировский и Московский
Советский
Итого

15
31
18
14
78

14
30
18
8
70

Иные собственники
1
1
0
6
8

В 2017 году ликвидировано 37 мест несанкционированного складирования отходов, из них 33 – за счет средств муниципалитета, 4 – собственниками
земель.
Ликвидация мест несанкционированного
складирования отходов в разрезе по районам г.Казани в 2017 году
Районы
Авиастроительный и НовоСавиновский
Вахитовский и Приволжский
Кировский и Московский
Советский
Итого

Выявлено Ликвидировано

МО г.Казань

Иные
собственники

15

10

9

1

31
18
14
78

8
13
6
37

8
13
3
33

0
0
3
4

Неликвидированными осталось 41 место несанкционированного складирования отходов (в том числе 7 свалок). Из них 5 мест – на территории
Авиастроительного района г.Казани, 4 места (в том числе 1 свалка) – на территории Вахитовского района г.Казани, 5 мест (в том числе 1 свалка) – на территории Кировского района г.Казани, 19 мест (в том числе 2 свалки) – на территории Приволжского района г.Казани, 8 мест (в том числе 3 свалки) – на территории Советского района г.Казани.
Актуальным вопросом в течение всего года является контроль за содержанием строительных площадок в части наличия и состояния ограждений,
строительных паспортов, пунктов моек колес автотранспорта и твердых оснований на въездах и выездах строительных объектов.
На конец 2017 года из 108 действующих объектов строительства 23 объекта (21%) имеют нарушения. Всего по строительным объектам в 2017 году за
нарушения Правил благоустройства г.Казани и иных муниципальных правовых
актов составлено 134 материала об административных правонарушениях. Из
них 4 – в отношении юридических лиц, 105 – в отношении должностных лиц, а
также 25 – в отношении физических лиц.
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Вид нарушения
Ненадлежащее содержание закрепленной
территории, допущение мусора и грязи
Ненадлежащее содержание урн, допущение загромождения территории мусором,
организации навалов мусора
Ненадлежащее содержание контейнерных
площадок и прилегающей территории
Размещение средств наружной информации без согласования в уполномоченных
органах, ненадлежащее содержание, установка конструкций, не соответствующих
согласованному паспорту
Несанкционированное размещение объявлений и надписей
Ненадлежащее содержание фасадов и
входных групп

Количество составленных протоколов
Всего
юр.лица долж.лица физ.лица
21
104
33
158
293

8

141

144

153

8

108

37

854

34

520

300

984

3

102

879

261

14

157

90

В зимний период под особым контролем находятся содержание тротуаров, остановочных площадок, своевременная очистка от снега и ледяных свесов
кровель и балконов зданий. Помимо данных нарушений в зимний период часто
выявляются такие нарушения, как складирование снега в несанкционированных
местах, несвоевременная уборка внутриквартальных проездов и уличнодорожной сети.
Так, за весь зимний период 2017 года составлено 374 протокола (8 – в отношении юридических лиц, 304 – в отношении должностных лиц, 62 – в отношении физических лиц).
Нарушение правил благоустройства
в части зимнего содержания за 2017 год

237 протоколов (63%) составлено на коммерческие организации, 48 протоколов (13%) – в отношении должностных лиц управляющих компаний,
39 протоколов (11%) – в отношении должностных лиц улично-дорожных
служб, 23 протокола (6%) составлено на различные жилищные компании.
Наибольшее количество административных материалов составлено за несанкционированное размещение объявлений и надписей, за размещение средств
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наружной информации без согласования в уполномоченных органах, за проведение работ без ордера и за содержание территории в зимний период.
Соотношение составленных материалов в 2017 году

Всего в 2017 году составлено 4969 протоколов, из которых 145 – в отношении юридических лиц, 2604 – в отношении должностных лиц и 2220 – в отношении физических лиц.
В 2018 году будет продолжена планомерная работа в части выявления
нарушений Правил благоустройства г.Казани. В рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году особое внимание будет уделено
местам массового пребывания граждан, а также территориям с повышенными
эстетическими требованиями.
В 2017 году продолжена работа по профилактике административных
правонарушений, обеспечению принципа законности в противодействии
административным правонарушениям.
В 2017 году административными комиссиями проведено 245 заседаний,
рассмотрено 41 583 дела об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения дел применены административные наказания в виде штрафов в отношении 36 590 правонарушителей на сумму
103 658,2 тыс. руб. (в 2016 году – 203 891,5 тыс. руб.). Вынесено 2 490 предупреждений (в 2016 году – 1 063).
За повторные нарушения к административной ответственности привлечено 937 правонарушителей и вынесено штрафов на сумму 5 546,8 тыс. руб.
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Снижение количества рассмотренных дел в 2017 году произошло в результате:
- отмены положений Правил благоустройства г.Казани о парковке транспортных средств на территориях с зелеными насаждениями. За данное правонарушение рассмотрено 958 материалов (в 2016 году – 20 177);
- уменьшения количества выявленных правонарушений за неуплату муниципальной парковки, зафиксированных с помощью специальных технических средств (СТС). По сравнению с 2016 годом оно снизилось
с 33 885 до 20 700 материалов.
Взыскиваемость штрафов, несмотря на уменьшение общего количества
рассмотренных дел, составила 112 335,6 тыс. руб. (в 2016 году – 119 637,5).

При этом незначительное снижение суммы взысканных штрафов
в 2017 году связано прежде всего с применением в отношении субъектов малого и среднего бизнеса административного наказания в виде предупреждения в
соответствии со статьей 4.1.1 КоАП Российской Федерации. Так, в 2017 году
вынесено 2 178 предупреждений (в 2016 году – 636).
В разрезе статей КоАП Республики Татарстан наибольшее количество дел
рассмотрено по следующим составам:

Дополнительными мерами профилактики совершения правонарушений
в сфере благоустройства являются:
- внесение организациям и должностным лицам представлений
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. В 2017 году комиссиями внесено 403 представления
(в 2016 году – 298);
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- работа по привлечению к административной ответственности за неуплату в установленные законом сроки штрафов. В 2017 году мировым судьям на
рассмотрение направлено 1 932 протокола (в 2016 году – 3 435), по ним вынесено 1 430 решений о наложении штрафов на сумму 7 016,9 тыс. руб. (в 2016
году – 1 834 решения на сумму 17 215,0 тыс. руб.), взыскано – 5 290,7 тыс. руб.
(в 2016 году – 3 416,0 тыс. руб.);
- доведение до граждан и организаций информации о действующих нормативных правовых актах в области благоустройства через средства массовой
информации и официальный портал органов местного самоуправления
г.Казани.
Наряду с выполнением основных полномочий по рассмотрению
материалов в 2017 году реализованы следующие значимые проекты:
1.
Впервые среди муниципальных образований России запущен
функционал уплаты штрафов административных комиссий на порталах
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан и Российской
Федерации. В настоящее время через данный сервис можно проверить и
осуществить уплату наложенных штрафов в онлайн-режиме.
2.
Усилен контроль за исполнением постановлений службой судебных
приставов. В результате взыскиваемость штрафов увеличилась в 2 раза – с
29 635,2 тыс. руб. в 2016 году до 58 101,7 тыс. руб. в 2017 году.
Задачи на 2018 год
В целях совершенствования нормативно-правовой базы в области
благоустройства подготовка предложений по внесению изменений в статьи
Кодекса об административных правонарушениях, касающихся статей
непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения, уклонения от исполнения
административного наказания и представления об устранении причин и
условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Работа городского пассажирского транспорта
Основной задачей в 2017 году в сфере транспортного обслуживания населения г.Казани было продолжение работы по повышению качества и безопасности пассажирских перевозок.
На сегодня жители г.Казани обслуживаются 4 видами внутригородского
пассажирского транспорта: автобусами, трамваями, троллейбусами и метро.
Транспортная сеть состоит из 59 автобусных маршрутов, на которых эксплуатируются 788 единиц подвижного состава, 7 специальных (сезонных) автобусных маршрутов на 14 единиц, 11 троллейбусных маршрутов на 140 троллейбусов и 6 трамвайных маршрутов на 72 трамвая. В г.Казани функционирует
одна линия метрополитена из 10 станций. Пассажиров обслуживают 14 составов электропоездов на 47 вагонов. Протяженность автобусных маршрутов составляет более 1,2 тыс.км, трамвайных 159,0 км, троллейбусных 273,0 км, метро – 17,3 км.
Всего в 2017 году городским пассажирским транспортом перевезено
257,3 млн. пассажиров.
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В г.Казани из 436 тыс. граждан льготных категорий более 350 тыс. получили льготные транспортные карты. В среднем ежемесячно пополняется более
138 тыс. льготных транспортных карт, совершается более 7,7 млн. поездок.

Автобусы. Наибольший объем перевозок осуществлялся автобусами –
74,6% (около 192 млн. пассажиров). На долю муниципальных унитарных предприятий приходится 75,4% объема автобусных перевозок.

Сегодня на городских автобусных маршрутах используются комфортабельные автобусы единого красного цвета, которые соответствуют передовым
стандартам качества, с двигателем экологического стандарта не ниже Евро-4,
Евро-5, оснащенные пандусами и аппарелями для лиц с ограниченными возможностями.
Возраст эксплуатируемого в городе автобусного парка не превышает
5 лет. Всего, начиная с 2013 года, приобретено 611 автобусов, в том числе
199 автобусов большой вместимости марки «НефАЗ», 351 автобус большой и
средней вместимости марки «МАЗ» и 61 автобус малой вместимости марки
«ПАЗ».
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
до 2020 года 50% подвижного состава должны быть переведены на газомоторное топливо.
В настоящее время переход на автобусы, работающие на газомоторном
топливе, затруднен в связи с их высокой стоимостью (стоимость одного автобуса составляет 11,0 млн.рублей, что на 3,7 млн.рублей больше стоимости новых дизельных автобусов марки МАЗ-203).
Кроме того, приобретение таких автобусов потребует проведение модернизации инфраструктуры пассажирских транспортных предприятий.
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Городской электрический транспорт. Городским электрическим транспортом перевезено около 65 млн. пассажиров, или 25,4% от общего объема перевозок.
Трамваями перевезено 16,7 млн. пассажиров, или 6,5% от общего объема
перевозок.
Троллейбусами перевезено 22,2 млн. пассажиров, или 8,7% от общего
объема перевозок.
В 2017 году МУП «Метроэлектротранс» выполнены работы по реконструкции трамвайных путей в части монтажа переходной стрелки и временных
переходов в районе пересечения пр.Ямашева и ул.Академика Лаврентьева в
зоне ограничения движения «последняя миля» к стадиону «Казань-Арена», реконструкции кабельных сетей протяженостью 2,496 км, реконструкции контактных сетей – 13,853 км, в т.ч. 5,089 км по троллейбусу и 8,764 км по трамваю.
В 2017 году приобретено 3 трехсекционных трамвая со скоростными характеристиками, 5 односекционных трамваев, а также до конца первого квартала 2018 года ожидается поступление 15 троллейбусов и 2 односекционных
трамваев, закупленных в 2017 году.
Закупаемый подвижной состав современной модификации, низкопольный
с выдвижными аппарелями в целях обеспечения доступности для маломобильных пассажиров. Основными преимуществами являются пониженный уровень
шума, маневренность и просторный салон.
На сегодня с учетом обновления транспортную доступность и комфорт
лицам с ограниченными физическими возможностями обеспечивают на 100%
на метрополитене, троллейбусах, автобусах и на 71% на трамваях.
Метрополитен Казани – это одна линия с 10 станциями, на которой эксплуатируется 14 поездов на 47 вагонов.
В 2017 году метрополитеном перевезено около 26 млн. пассажиров. В
будние дни пассажиропоток составляет около 90 тыс. пассажиров.
Весь подвижной состав городского пассажирского транспорта работает в
автоматизированной системе диспетчерского управления, которая представляет
перевозчику данные, позволяющие контролировать выполнение рейсов, их регулярность и скоростной режим.
Приоритетное внимание уделяется работе с перевозчиками по выполнению плановых расписаний и повышению регулярности движения.
В полном объеме все маршруты и подвижной состав работают до 20.00. С
20.00 до 22.00 идет постепенное уменьшение их количества с увеличением интервалов движения. До 23.00 на 33 наиболее популярных маршрутах продолжают работать 89 автобусов. Трамвайный маршрут №5 и троллейбусные маршруты №1, 3, 8 работают до 23.30. Казанский метрополитен работает до 24.00.
Для повышения качества обслуживания на всем подвижном составе осуществляется информирование пассажиров на трех языках (татарском, русском и
английском) посредством автоинформаторов в автономном режиме, без участия
водителя.
На сегодня каждая шестая остановка общественного транспорта оснащена информационным табло, из которых 24% имеют кнопку вызова звуковой
информации для слабовидящих пассажиров.
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Продолжается работа по развитию автоматизированной системы оплаты
проезда на городском пассажирском транспорте г.Казани. Всего с начала внедрения данного проекта выпущено более 1,26 млн. электронных проездных билетов. На сегодня 76,2% пассажиров оплачивают проезд по безналичной системе.
В г.Казани сформирована самая широкая в Российской Федерации сеть
пополнения транспортных карт. На сегодня их количество составляет 749 пунктов.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2017 году выполнены работы по установке 22 новых светофорных объектов и дооборудованию 2 существующих светофорных объектов пешеходными светофорами. На 3
светофорных объектах установлено оборудование адаптивной системы управления дорожным движением. Также осуществлена установка 1557 дорожных
знаков, в том числе 76 – на Г-образных опорах над проезжей частью.
В Казани действует система единого городского парковочного пространства. Всего на 31.12.2017 за счет средств городского бюджета и за счет инвесторов на 59 парковочных участках организовано 1961 машино-место.
У граждан появилась возможность проверки штрафов на сайте «Казанский паркинг», а на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан – возможность проверки и оплаты штрафов.
В целях перераспределения нагрузки на отдельных участках парковочного пространства с 1 марта 2017 года был повышен тариф до 70 рублей на
наиболее востребованных участках (улицы Толстого, Театральная, Профессора
Нужина, площадь Свободы) и установлен тариф 30 рублей на менее востребованных (лицы Г.Камала, М.Худякова, Г.Исхаки).
В результате нагрузка на участках с повышенным тарифом снизилась на
23%, а на участках с пониженным тарифом повысилась на 88%.
Задачи на 2018 год
1) повышение качества транспортного обслуживания населения г.Казани
и обеспечение безопасности дорожного движения;
2) подготовка и транспортное обслуживание зрителей и гостей города во
время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018;
3) внедрение новой маршрутной сети, проведение конкурсных процедур,
заключение договоров с перевозчиками;
4) организация эксплуатации станции метро «Дубравная»;
5) обновление подвижного состава автобусов;
6) расширение зоны платных парковок.
Наружная реклама
Казань продолжает входить в тройку крупнейших региональных рекламных рынков.
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Рейтинг крупнейших региональных рынков
наружной рекламы (по итогам третьего квартала 2017 года)
Город

Объемы рынка, млн.руб.

Прирост

Новосибирск

480

+9%

Екатеринбург

374

-10%

Казань

327

+2%

Самара

291

+2%

Красноярск

287

-2%

Уфа

278

-3%

Челябинск

270

-9%

Нижний Новгород

269

+7%

В доход бюджета г.Казани за 2017 год от рекламной деятельности поступило 84 млн. руб.
В 2017 году:
- выдано разрешений на установку рекламных конструкций – 37 шт.;
- аннулировано разрешений – 486 шт.
В отчетном году была продолжена работа по выданным до 1 января 2014
года разрешениям и согласованиям на информационные конструкции (вывески). Предпринимателям направлено 1979 уведомлений об окончании срока действия таких разрешений и согласований и необходимости получения новых –
уже по новым требованиям и на бессрочной основе. На конец отчетного года
количество таких действующих разрешений осталось 4129. Данная работа будет продолжена до 1 января 2019 года, т.е. до истечения срока действия всех
данных разрешений и согласований.
Сейчас в отрасли наружной рекламы наблюдается рост цифровых технологий. Цифровая реклама органично дополняет облик города, делает его современным и не наносит ущерб эстетике городской среды. В качестве пилотного
проекта летом 2017 года были организованы торги на установку первого еврощита с электронно-цифровой поверхностью. На участие в торгах заявилось
6 участников. Стартовая цена лота выросла в 4,5 раза и составила 9 млн. руб. В
связи с высоким спросом на цифровой формат в новой Схеме размещения рекламных конструкций на территории г.Казани запланировано размещение более 150 конструкций с электронно-цифровой поверхностью.
Кроме того, в 2017 году проведены торги на 12 мест под установку рекламных конструкций (еврощит 3х6).
Доход в бюджет по итогам торгов, состоявшихся в 2017 году, составил
5,95 млн. руб.
В начале 2018 года закончатся сроки договоров на установку и эксплуатацию сетевых рекламных конструкций, заключенных по итогам торгов
2012 года.
В рамках подготовки новых торгов в 2017 году проведена комплексная
переработка Схемы размещения рекламных конструкций на территории
г.Казани.
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Новой схемой предусмотрено значительное сокращение общего количества рекламных конструкций при резком увеличении доли цифровых поверхностей. В рамках новой концепции предусмотрены обязательное заглубление
фундамента рекламных конструкций, подводка кабеля подземным способом.
В результате рассмотрения проекта схемы общее количество рекламных
мест сократилось на 33% – с 1353 до 898 мест.
Наименование
Суперформат
Малый формат
Еврощиты

2016 год
19
260
992

2017 год
17
219
597

Значительно переработана и нормативно-правовая база, касающаяся организации и проведения торгов. Это необходимо для удобства участников торгов и исключения спорных ситуаций.
На сегодняшний день Исполнительный комитет г.Казани полностью контролирует ситуацию с размещением сетевых рекламных конструкций. Вопросы, как правило, возникают только с несвоевременным демонтажем конструкций по окончании срока действия разрешений.
Выявлено рекламных конструкций без разрешительных документов
Демонтировано
Оформлены разрешительные документы
В работе (на конец 2017 года с учетом прошлых периодов)

23
20
2
3

В настоящее время имеется возможность внесудебного принудительного
демонтажа таких конструкций. Потраченные средства на демонтаж, транспортировку, хранение, а также неосновательное обогащение за фактическое размещение рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности
взыскиваются с владельцев в полном объеме в судебном порядке.
В течение года осуществлялась плановая работа по контролю за исполнением условий договоров в части содержания конструкций в надлежащем состоянии. Работа включает в себя проведение плановых объездов рекламных конструкций на предмет соблюдения требований в части содержания рекламных
конструкций, направление требований об устранении выявленных нарушений,
направление материалов по нарушениям для принятия административных мер.
В 2017 году проведено 15 объездов, направлено 366 требований на устранение.
Все нарушения владельцами устранены.
Социальная реклама
За отчетный период оказано содействие в размещении социальной рекламы более чем к 30 программам. Ежемесячно размещалось 40-50 постеров.
Планы на 2018 год
1)
работа по принудительному демонтажу по окончании срока действия договоров;
2)
работа по муниципальной программе «Развитие сферы наружной
рекламы и информации на территории города Казани в 2018-2020 годах»
(нанесение рекламных конструкций на исполнительную топосъемку, выполнение ключевых индикаторов программы);
3)
участие в работе по информационному оформлению города в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу FIFA-2018.
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IV.

Управление муниципальным имуществом
и развитие земельных отношений

Распоряжение муниципальным имуществом г.Казани направлено на
обеспечение деятельности муниципальных учреждений и предприятий в целях
предоставления гражданам образовательных услуг, развития культуры и спорта, функционирования жилищно-коммунального хозяйства и дорожнотранспортной инфраструктуры, а также для решения иных возложенных на
местное самоуправление задач.
Одним из наиболее важных факторов эффективности управления
муниципальным имуществом, позволяющим обеспечить экономический рост
муниципального образования г.Казани, снижение расходной части его бюджета, является достижение рентабельной и устойчивой работы муниципальных
предприятий и учреждений. На территории г.Казани функционируют 667
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета, в том числе 399
муниципальных бюджетных учреждений, 235 муниципальных автономных
учреждений и 33 муниципальных казенных учреждения, 17 муниципальных
унитарных предприятий (14 – действующих, 3 – в стадии ликвидации).
Долю муниципального образования г.Казани в уставном капитале имеют
13 акционерных обществ и одно общество с ограниченной ответственностью. В
бюджет муниципального образования г.Казани перечислено 2,4 млн. руб.
дивидендов.
Деятельность по формированию (пополнению) казны является неотъемлемой составляющей процесса управления муниципальной собственностью. За
2017 год в нее принято 45 объектов недвижимого имущества (здания, помещения, сооружения) общей площадью 6,5 тыс.кв.м на сумму 154,8 млн.руб., 40
объектов инженерной инфраструктуры на сумму 567,5 млн.руб., 671 единица
движимого имущества на сумму 686,4 млн.руб.
В течение года проводилась активная работа по приему и оформлению
бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в состав муниципальной
собственности. Приняты в муниципальную собственность и включены в реестр
муниципальной собственности 302 объекта (сети канализации и водопровода).
Результативное распоряжение имуществом заключается в максимальном
вовлечении его в гражданский оборот для использования по назначению (как
муниципальными либо государственными учреждениями и предприятиями, так
и частными организациями и физическими лицами) с одновременным приведением в должное состояние (что особенно актуально для объектов культурного
наследия).
При передаче имущества в частную собственность, сдаче в аренду положительный для города эффект достигается в результате пополнения налоговой
базы, развития предпринимательства, обеспечения нужд граждан (магазины,
бытовые услуги и т.п.)
Основным показателем эффективного управления муниципальной собственностью являются пополнение муниципального бюджета (в случаях сдачи
имущества в аренду, приватизации) и сокращение расходов на содержание
имущества.
В 2017 году реализовано:
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- с открытых аукционных торгов 18 объектов площадью 2,5 тыс.кв.м на
сумму 118,8 млн.руб.;
- в рамках реализации преимущественного права выкупа арендаторами
(прямая продажа) семи объектов, площадью 1,1 тыс. кв.м, цена договоров –
51,96 млн. руб. с рассрочкой до 5 лет;
- право на заключение договоров безвозмездного пользования тремя
объектами площадью 5,9 тыс. кв.м на сумму 0,64 млн. руб.
В 2017 году проведено 14 аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков (продажа размера ежегодной арендной платы –
РЕАП), на которые был выставлен 71 земельный участок, в том числе
32 участка для индивидуального жилого строительства (ИЖС). Реализовано
46 участков площадью 56,78 тыс. кв.м с размером ежегодной арендной платы
163,55 млн. руб., в том числе для ИЖС – 31 участок площадью 27,41 тыс. кв.м
на 125,57 млн. руб., что превысило начальный размер ежегодной арендной платы в 29 раз.
В реестре Исполнительного комитета г.Казани числится 279 договоров
аренды объектов муниципальной собственности, заключенных на общую площадь 53,7 тыс. кв.м. Увеличение арендуемой площади на 3,7 тыс. кв.м по сравнению с 2016 годом произошло в основном за счет договоров, заключенных по
программе льготной аренды. Количество льготных договоров – 52 на общую
площадь 7,2 тыс. кв.м.
Арендная плата мобилизована в сумме 195,1 млн. руб.
В целях эффективного управления территорией г.Казани, стратегического
планирования и ее использования в 2017 году в отношении 132 участков площадью 111,3 га проведен государственный кадастровый учет.
В отношении сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет участков проведена работа по государственной регистрации
права муниципальной собственности на 1586 участков площадью 3682 га, из
них в 2017 году зарегистрировано право на 101 земельный участок площадью
227 га.
В 2017 году были оформлены земельные участки, в том числе для
реализации масштабных инвестиционных проектов.
В реестре Исполнительного комитета г.Казани числится 6166 договоров
аренды земельных участков площадью 2,3 тыс. га.
Начисленная арендная плата за эти участки в 2017 году составила
983,6 млн. руб. в год / 82,3 млн. руб. в месяц.
Поступило арендной платы за землю 1 038,9 млн. руб. (при прогнозе
1050,0 млн. руб.), от продажи земли – 340,8 млн. руб.
Дополнительный источник пополнения доходной части бюджета – реализация в собственность невозможных к формированию участков, прилегающих к
земельному участку, уже находящемуся в частной собственности. В 2017 году
заключено 592 соглашения о перераспределении земельных участков, за счет
чего мобилизовано в бюджет 61,0 млн. руб. (в 2016 году – 440 соглашений о
перераспределении участков, мобилизовано 65,6 млн. руб.).
В порядке контроля за соблюдением требований земельного
законодательства с выездом на место обследовано 10445 земельных участков, в
т.ч. составлено 5110 актов, вынесено постановлений о наложении штрафов на
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1,57 млн. руб.
В 2017 году в судах рассмотрены следующие исковые заявления:
- 25 дел на сумму 9,17 млн. руб. по взысканию задолженности в судебном
порядке по договорам аренды нежилых помещений;
- 140 дел на сумму 457,05 млн. руб. по взысканию задолженности в судебном порядке по договорам аренды земельных участков;
- 60 исковых заявлений по иным делам.
В рамках реализации действующего законодательства успешно продолжается работа по обеспечению многодетных семей г.Казани земельными участками.
Начиная с 2012 года многодетными семьями г.Казани выбрано 4286 земельных участков, из них 1286 – в 2017 году.
На государственный кадастровый учет поставлено 1940 земельных участков для ИЖС, и в конце мая 2017 года начато их распределение. С января 2018
года начались работы по распределению земельных участков площадью 65,84
га в жилом массиве Большие Дербышки, с февраля – по распределению 117,7 га
в жилом массиве Константиновка, а также 381,66 га в Дачном сельском поселении Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.
Деятельность Исполнительного комитета г.Казани по обеспечению земельными участками многодетных семей г.Казани способствует реализации
социальной политики нашего государства, направленной на оказание поддержки многодетным семьям, рост численности населения страны и, как следствие,
повышение демографических показателей уровня такого роста.
В 2018 году будет продолжена работа по следующим направлениям:
- максимальное вовлечение в хозяйственный оборот муниципальных помещений;
- повышение эффективности и прозрачности деятельности открытых акционерных обществ и муниципальных унитарных предприятий;
- предоставление земельных участков многодетным семьям г.Казани.

V.

Строительство объектов. Жилищная политика
Градостроительная политика

Работа в области градостроительства велась в 2017 году по следующим
направлениям.
Градостроительный совет
Организовано и проведено 18 заседаний Градостроительного совета, в
том числе по вопросам строительства в историческом центре г.Казани, на которых рассмотрено 64 объекта. Из них 30 одобрены и направлены в Межведомственную комиссию по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях для получения согласования на дальнейшее проектирование.
Организация и проведение архитектурных конкурсов, мероприятий
В целях приведения к единообразию типовых нестационарных объектов в
2017 году организован и проведен конкурс на лучшие проекты. По итогам
творческого конкурса определен 21 типовой проект, данные проекты были
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утверждены, в постановление Руководителя Исполнительного комитета
г.Казани от 10.04.2007 №647 «Об утверждении типовых проектов нестационарных торговых объектов на территории г.Казани» внесены изменения для последующей реализации предпринимателями.
Архитектура, дизайн городской среды
В целях улучшения внешнего облика г.Казани была проведена работа по
согласованию внешнего вида и мест размещения информационных
конструкций. В 2017 году положительно рассмотрено 270 концепций
комплексного
рекламно-информационного
оформления
объектов,
4582 паспорта на размещение средств наружной информации, 608 эскизных
предложений.
Подготовлены концепции по улучшению внешнего облика 32 улиц,
эскизы благоустройства дворовой территории по ул.Баумана, д.70,
предложения по размещению на территории г.Казани малых архитектурных
форм, граффити на фасадах, в том числе в рамках подготовки к проведению
Кубка конфедераций в г.Казани; разработана концепция по архитектурнохудожественной подсветке городских территорий с обоснованием
необходимых финансовых затрат; подготовлено техническое задание для
введения типовой вывески. Подготовлено 71 заключение на соответствие
размещенных средств наружной информации согласованным паспортам,
250 уведомлений собственникам информационных конструкций об истечении
срока действия согласований на их размещение.
В 2017 году проведено четыре заседания творческой группы по вопросам
размещения средств наружной информации, элементов благоустройства, на
которых рассмотрено 23 объекта. Из них по 17 объектам дано положительное
заключение, по двум – отрицательное, а четыре рекомендовано доработать.
Организована работа сервиса электронного рассмотрения эскизов
«Планета задач». Рассмотрено 2048 эскизов размещения средств наружной
информации онлайн, что позволило предпринимателям не приходить на
личную консультацию к специалистам.
Адресация
За 2017 год поступило 3840 заявлений на присвоение адресных номеров
объектам недвижимости, в том числе обращений о предоставлении копий документов, хранящихся в архиве, об уточнении местоположения объектов недвижимости согласно Адресному плану г.Казани. Было присвоено 21589 адресов. Наименованы 13 улиц, 1 переулок, 1 проезд (2 проезда проходят согласование) на территории г.Казани. В Федеральную информационную адресную систему введено 20672 объекта адресации (2786 зданий и земельных участков, а
также 17886 помещений).
Застройка территорий
За отчетный период поступило 4687заявлений на подготовку ГПЗУ,
утверждено и выдано 4369 градостроительных планов земельных участков.
Сформировано 1422 дела о застроенных и подлежащих застройке земельных
участках для передачи в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. По сравнению с 2016 годом количество заявок на выдачу
градостроительных планов земельных участков возросло в среднем на 45%.
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Проведено 20 заседаний Комиссии при Руководителе Исполнительного
комитета г.Казани по землепользованию и застройке; рассмотрено вопросов на
комиссии – 248; проведено публичных слушаний – 173; предоставлено разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства –
40; предоставлено разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков – 69.
Образование земельных участков
За 2017 год подготовлено 662 проекта постановлений о подготовке схем
расположения земельных участков, занимаемых индивидуальными жилыми
домами; по обращениям граждан и юридических лиц подготовлено 304 схемы
расположения земельных участков на кадастровом плане территории,
694 градостроительных намерения и рекомендации по уточнению границ
земельных участков, занимаемых индивидуальными жилыми домами, границы
которых подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О
государственном кадастре недвижимости».
Рассмотрено 2386 заявлений о перераспределении земельных участков,
принято 729 постановлений об утверждении схемы расположения земельных
участков на кадастровом плане территории для перераспределения. Размер
площади земли и земельных участков, переданных в 2017 году в частную
собственность за выкуп, – 122082 кв.м.
Принято 66 постановлений об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории для реализации с торгов,
подготовлено 102 паспорта на земельные участки с целью их реализации.
Ориентировочная площадь земельных участков образованных с целью
реализации составляет 101570 кв.м.
В 2018 году в области градостроительства планируется:
- организация работы по оказанию муниципальных услуг в электронном
виде, сокращение сроков предоставления муниципальных услуг;
- внесение изменений в Правила благоустройства города Казани;
- внедрение нового программного продукта – автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
В 2017 году Исполнительным комитетом г.Казани осуществлялись
подготовка и выдача разрешений на строительство и на ввод объектов
капитального строительства в эксплуатацию, актов, подтверждающих
проведение основных работ по строительству (реконструкции) объектов ИЖС,
осуществляемому с привлечением средств материнского капитала, мониторинг
строительства, обеспечение законности в сфере градостроительства.
За отчетный период подготовлено и выдано 2855 разрешений на
строительство объектов капитального строительства (в 2016 году – 806), в том
числе:
- 188 – на строительство объектов гражданского назначения
(в 2016 году – 168);
- 74 – на строительство многоэтажных жилых домов (в 2016 году – 87);
- 2588 – на строительство индивидуальных жилых домов (в 2016 году –
551);
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- 5 – на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
(в 2016 году – 1).
Продлены сроки действия 342 разрешений на строительство объектов
жилищно-гражданского назначения.
Подготовлено 275 разрешений на ввод в эксплуатацию завершенных
строительством объектов (в 2016 году – 244), из них 92 – разрешения на ввод в
эксплуатацию многоквартирных жилых домов (в 2016 году – 79).
В 2017 году введено 804,056 тыс. кв.м жилья (в 2016 году – 740,069 тыс.
кв.м), из них многоэтажного – 696,2 тыс. кв.м, в том числе коммерческого –
460 тыс. кв.м, по социальной ипотеке – 236,323 тыс. кв.м, объектов ИЖС –
108 тыс. кв.м.
В рамках реализации муниципальной услуги по заявлениям граждан
выдан 21 акт, подтверждающий проведение основных работ по строительству
(реконструкции) объектов ИЖС, осуществляемому с привлечением средств
материнского капитала (в 2016 году – 17).
В целях профилактики нарушений норм градостроительного
законодательства ведется работа по пресечению фактов самовольного
строительства и реконструкции, а также незаконной эксплуатации завершенных
строительством объектов.
В 2017 году в суды направлено 44 исковых заявления (в 2016 году – 28),
из которых по 26 делам вынесены решения, исковые требования удовлетворены
в 8 случаях. По вынесенным в 2017 году решениям судов возбуждено 8
исполнительных производств.
В настоящее время в отношении 10 ответчиков возбуждены
исполнительные производства о взыскании денежных средств за неисполнение
судебного акта, 2 исполнительных производства окончены в связи с
погашением долга.
В 2017 году за неисполнение решений судов, вынесенных в пользу
Исполнительного комитета г.Казани, по искам о самовольном строительстве и
приостановке эксплуатации объектов на территории г.Казани взыскано около
1 млн.руб. (в 2016 году – 100 тыс. руб.).
Основными задачами на 2018 год являются минимизация
административных барьеров и сроков предоставления муниципальных услуг по
выдаче разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства, а также активизация работы по обеспечению
законности в сфере градостроительства, по пресечению фактов незаконного
строительства и по профилактике нарушений норм градостроительного
законодательства.
Капитальное строительство
Приоритетными направлениями в области строительства в 2017 году являлись жилищное строительство, а также строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры.
Финансирование
В соответствии с Программой капитальных расходов г.Казани на 2017 год
на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы из бюджетов

51

всех уровней было выделено 265,285 млн. руб. (Республика Татарстан –
202,602 млн. руб., г.Казань – 62,683 млн. руб.).
Кроме того, лимиты финансирования в рамках федеральных и республиканских программ по объектам ГИСУ Республики Татарстан составили порядка
1,35 млрд. руб.
Объемы инвестиций Государственного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан в рамках программы «Обеспечение жильем граждан в
Республике Татарстан на 2017 год» составили 5,9 млрд. руб.
Инвестиции на строительство жилья за счет средств предприятий и организаций – 0,6 млрд. руб,
Общий объем капитальных вложений, связанных с проектированием,
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом объектов,
составил 8,2 млрд.руб.
Объекты социальной сферы
В 2017 году в рамках реализации федеральной программы построено
футбольное поле для ДЮСШ «Савиново» (ул.Гаврилова, д.48б).
В жилом массиве Дербышки завершено строительство крытого плавательного бассейна (ул.Тополевая, д.2а). Нормативная пропускная способность
помещений бассейна для взрослых – 240 чел. в сутки, детский бассейн –
144 чел. в сутки, итого 384 чел. в сутки. Единовременное пребывание занимающихся – 40 чел. в бассейне для взрослых, 18 чел. в детском бассейне.
В 2017 году построено 15 универсальных спортивных площадок
(ул.Ленинградская, д.26, ул.Максимова, д.76, ул.Ф.Амирхана, д.111, ул.Ташаяк,
д.2а, ул.Н.Ершова, д.7, ул.Роторная, д.7, ул.Г.Ахунова, д.10а, ул.Футбольная,
д.1, ул.С.Халтурина, д.3, ул.К.Цеткин – парк «Сад рыбака», ул.Чкалова, д.8,
ул.А.Камалеева, д.22, ул.Дружбы, д.1, ул.Даурская, д.16б, ул.Восьмого Марта,
д.10), 1 блочная модульная лыжная база (ул.Горьковское Шоссе, д.24), баскетбольно-волейбольная площадка (ул.Горьковское Шоссе, оз.Светлое).
Дополнительно из бюджета г.Казани для строительства спортивных площадок было выделено 11,456 млн. руб. (площадка перед клубом «Энергетик»,
по ул.Даурская, д.27а, Ломжинская, д.15, ул.Дружбы, д.1).
По Республиканской целевой долгосрочной программе «Доступная среда» проведены работы по обеспечению доступности спортивного комплекса
«Мотор» для маломобильных групп населения.
В 2017 году построены два объекта здравоохранения: офис врачей общей
практики и участковых педиатров ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» в жилом массиве Вознесенское и модульное паталогоанатомическое отделение ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» по ул.Сибирский Тракт.
По программе «Сельские клубы» построен многофункциональный центр
в жилом массиве Отары Приволжского района г.Казани. Одноэтажное здание
клуба включает в себя зрительный зал, рассчитанный на 300 мест, вспомогательные помещения (артистическая, администрация, гардероб, читальный зал с
книгохранилищем, библиотека, санузлы, котельная, электрощитовая). Общая
площадь здания – 489,9 кв.м.
В отчетном году началось строительство общеобразовательной школы на
1224 места в квартале №11-8 жилого комплекса «Салават Купере». Общая
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площадь здания – 25 801,7 кв.м. Завершение планируется к началу 2018/2019
учебного года.
Для завершения работ по строительству пешеходного перехода в микрорайоне «Солнечный город» по ул.Б.Урманче с благоустройством территории
выделены из бюджета Республики Татарстан 35,0 млн. руб.
В 2017 году установлены 2 памятника с благоустройством прилегающих
территорий. В сквере по улице Большая Красная возле консерватории был открыт памятник татарскому композитору, автору музыки государственного гимна Республики Татарстан Рустему Яхину. В День Республики Татарстан и День
г.Казани состоялось торжественное открытие памятника татарскому поэту
Хади Такташу. Памятник находится в сквере на пересечении улиц
М.Салимжанова и Х.Такташа.
Также в 2017 году проводились работы по строительству сетей путепровода по ул.Тихорецкая, благоустройству и ремонту ограждения кладбища Ново-Татарское, газовой котельной по ул.Ямская и др.
Примечательно, что в 2017 году – в Год экологии началась реализация
проекта «Реконструкция биологических очистных сооружений канализации
(далее – БОСК). Нейтрализация неприятных запахов» по ул.Магистральная,
связанного с решением проблемы с запахом, который распространяется с
очистных сооружений на близлежащие территории.
Общая стоимость проекта – 572,5 млн. руб. Финансирование будет производиться в период 2017/2018 года из нескольких источников: из бюджета
Республики Татарстан, бюджета Казани и за счет собственных инвестиций
МУП «Водоканал».
Проект предусматривает перекрытие технологических объектов очистных
сооружений съемными конструкциями, которые будут препятствовать распространению запаха вокруг очистных сооружений. Укрытию подлежат 25 сооружений: камера смешения и усреднения; приемная камера; песколовки (9 сооружений); первичные отстойники (12 сооружений); верхний канал осветленной
воды аэротенков, биоадсорбер.
Сейчас на биологических очистных сооружениях канализации идет монтаж защитных «колпаков», оборудованных системой очистки воздуха. Срок завершения работ запланирован на 01.06.2018.
Строительство объектов жилья
В 2017 году продолжилась реализация Программы социальной ипотеки.
Объем инвестиций Государственного жилищного фонда при Президенте
Республики Татарстан по объектам Исполнительного комитета г.Казани установлен в размере 5,572 млрд. руб. Освоение с начала года составляет
5,565 млрд. руб.
В 2017 году продолжились работы по завершению строительства 12 домов в кварталах №10, 11, 13 первой очереди жилого комплекса «Салават Купере», в микрорайоне М-14 Приволжского района и по ул.Оренбургский Тракт.
Также велись работы по строительству 10 домов в кварталах №7 и 8 второй
очереди жилого комплекса «Салават Купере».
Всего в 2017 году завершено строительство 12 жилых домов на
3230 квартир общей площадью 191 331,8 кв.м. В жилом комплексе «Салават
Купере» введены в эксплуатацию 8 жилых домов на 2159 квартир площадью
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127 906,7 кв.м. В микрорайоне М-14 сданы в эксплуатацию 3 жилых дома на
765 квартир площадью 45 177,6 кв.м., в районе РКБ по ул.Оренбургский Тракт
Приволжского района, стр.№3, на 306 квартир площадью 17572 кв.м. с подземной автостоянкой.
Динамика ввода жилья по Программе социальной ипотеки указана в таблице:
Наименование показателя
Общая площадь жилых домов,
введеных в эксплуатацию по
Программе социальной ипотеки

Ед.изм.

2013

2014

2015

2016

2017

кв.м.

68304

60948

70599

15453

191332

В 2018 году в рамках реализации Программы социальной ипотеки предусмотрен ввод всех оставшихся домов жилого комплекса «Салават Купере».
Кроме того, планируется строительство 13 универсальных спортивных
площадок, многофункционального центра в жилом массиве Константиновка,
офиса врачей в жилом массиве Салмачи, станции скорой медицинской помощи
в жилом массиве Мирный, фельдшерско-акушерского пункта для городской
поликлиники №3.
Жилищная политика
Одной из приоритетных задач в 2017 году являлось решение жилищного
вопроса горожан.
Жилье ветеранам
В 2017 году свои жилищные условия улучшили 25 ветеранов Великой
Отечественной войны.
Размер выделенных субсидий ветеранам ВОВ в 2017 году составил
1 262 844 руб. каждому. Из них 15 ветеранов приобрели жилье по Программе
социальной ипотеки, 10 – на вторичном рынке. В настоящее время на учете состоят еще 17 ветеранов ВОВ, не обеспеченных субсидиями.
Всего за 2010-2017 годы жилищные условия улучшили 1103 ветерана
ВОВ.
В 2017 году 58 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, реализовали выделенные субсидии из расчета по 18 кв.м.
Всего же в течение года субсидии в размере 660 186 руб. были предоставлены
149 гражданам г.Казани, являющимся ветеранами боевых действий, приравненными к ним лицами и инвалидами по общему заболеванию.
Программа социальной ипотеки
В рамках данной программы осуществили выбор квартир более 26 тыс.
семей, в том числе в 2017 году – 2138 семей, из них 1660 – семьи работников
бюджетной сферы.
На сегодня на учете в ожидании квартир состоят 3568 семей работников
бюджетной сферы. Кроме того, 1280 семей – в предварительном списке.
Всего в 2017 году были приняты на учет для приобретения жилья по Программе социальной ипотеки 445 семей, сняты с учета 794 семьи, произведены
изменения в учетных делах 1677 семей и перерегистрация 1871 учетного дела.
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Жилье для многодетных семей и детей-сирот
Продолжается реализация программы улучшения жилищных условий
многодетных семей, имеющих 5 и более детей, а также детей-сирот, не имеющих закрепленного за ними жилья, за счет средств республиканского бюджета.
В 2017 году на Республику Татарстан для выполнения программы по
обеспечению жильем многодетных семей выделено 143,784 млн. руб. В 2017
году 2 многодетные семьи г.Казани получили жилищные сертификаты на приобретение жилья (на 2 семьи – 4,704 млн. руб.) и реализовали их путем приобретения жилья в рамках Программы социальной ипотеки.
В 2017 году для обеспечения детей-сирот жилыми помещениями специализированного найма из федерального и республиканского бюджетов выделено
346,724 млн. руб (на 1 ребенка – 1 134 тыс. руб.).
В 2017 году жильем обеспечены 11 детей-сирот, вставших на учет до мая
2011 года. 3 квартиры выделено в доме по ул.М.Гафури, остальным детям
предоставлены квартиры в с.Габишево Лаишевского района.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Расселение граждан из аварийного жилья осуществлялось в рамках Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы в г.Казани.
На начало 2017 года оставалось расселить 79 домов, в которых проживало 1199 семей.
В целях реализации Программы проведены аукционы на приобретение
1062 квартир для расселения граждан, проживающих в аварийном жилом фонде
г.Казани, преимущественно в домах по ул.М.Гафури и в жилом комплексе «Салават Купере».
Сегодня остаются не расселенными 93 семьи. В отношении граждан, не
осуществивших переезд, были поданы исковые заявления о принудительном
выселении.
Программа «Жилье горожанам»
В рамках реализации программы «Жилье горожанам» в 2017 году осуществлялись мероприятия по строительству двух 72-квартирных домов по
ул.Ютазинская, один из которых в конце 2017 года был достроен.
Социальный и краткосрочный найм
На конец 2017 года в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма на учете состоят 19123 семьи, из них:
- вставшие на учет до марта 2005 года – 18371 семья;
- признанные малоимущими – 439 семей;
- имеющие в составе гражданина, страдающего тяжелыми хроническими
заболеваниями, – 313 семей.
В 2017 году всего обеспечена жильем 81 семья.
За счет освобожденного муниципального жилищного фонда предоставлено 54 жилых помещения, из них:
- на расселение из аварийного и ветхого жилищного фонда – 28;
- очередникам – 26 (в том числе гражданам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, – 13).
Девять семей улучшили свои жилищные условия согласно статье 59 Жилищного кодекса Российской Федерации путем приобретения помещений в
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собственность на основании договоров купли-продажи на общую сумму
6 493 635 руб.
Жилые помещения, которые невозможно распределить (малогабаритные
комнаты в общежитиях и коммунальных квартирах), в 2017 году предоставлены по договорам краткосрочного найма:
- сотрудникам жилищно-коммунальной сферы (46 договоров);
- сотрудникам УВД г.Казани и МВД Республики Татарстан (8 договоров);
- детям-сиротам до получения жилых помещений специализированного
найма (37 договоров);
- гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (пожар, выселение в связи с неуплатой по ипотечным кредитам и т.п.) (74 договора).
Специализированный жилищный фонд
Продолжается работа по предоставлению жилых помещений в специализированном комплексе для инвалидов-колясочников по ул.Дубравная, д.43. Заселение инвалидов ведется по мере освобождения жилых помещений. За
2017 год всего заселены 2 семьи (за 2016 год – 3).
Идет работа по заселению ветеранов и инвалидов ВОВ, а также труженников тыла в специализированный жилой дом для ветеранов по ул.Дубравная,
д.35 по мере освобождения жилых помещений. За 2017 год ветеранам в указанном доме предоставлено 10 жилых помещений (за 2016 год – 11).
Служебное жилье
В 2017 году предоставлено 2 служебных жилых помещения сотрудникам
МУП «Метроэлектротранс» из состава жилого фонда, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. В общежитии для сотрудников образовательных учреждений Ново-Савиновского района по ул.Маршала Чуйкова, д.63
предоставлено 1 жилое помещение.
В 2017 году снят статус служебного жилого помещения с 23 квартир, в
том числе с 15 квартир, предоставленных сотрудникам органов внутренних дел
г.Казани.
Долевое строительство
В 2017 году была продолжена работа по контролю и надзору в области
долевого строительства многоквартирных домов в г.Казани.
В настоящее время из 30 проблемных объектов осталось 16. В 2017 году
введены в эксплуатацию блок-секция №4 по ул.Б.Урманче, д.6, жилой дом по
ул.Адоратского, стр.№5, блок-секции А, Б, В, Д дома №1 в ЖК «МЧС», дом №1
по ул.Павлюхина и жилой дом по ул.Четаева.
На контроле находится строительная деятельность 78 застройщиков, возводящих 186 объектов долевого строительства (более 44 тыс. квартир), с привлечением средств по 25 254 договорам на общую сумму более 65 млрд. руб.
Судебная практика
В 2017 году по жилищным вопросам подано в суд 220 исковых заявлений
(2016 году – 219), из них:
- по взысканию задолженности в судебном порядке по договорам куплипродажи, мены, краткосрочного найма – 29 исков на сумму 9 003 119 руб.;
- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда г.Казани –
78 исков;
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- по освобождению в судебном порядке муниципального жилищного
фонда, самовольно занятого гражданами, в том числе после умерших собственников, не имеющих наследников (выморочное имущество), по договорам краткосрочного найма с истекшим срокам действия – 90 исков (в 2016 году – 89), по
иным делам – 23 исковых заявления.
По состоянию на конец прошлого года в судах общей юрисдикции и арбитражных судах состоялось 4 107 судебных заседаний.
В отношении вступивших в законную силу решений судов службой судебных приставов возбуждено 99 исполнительных производств.
Совместно со службой судебных приставов освобождено 58 жилых помещений (1621,96 кв.м общей площади жилья) для распределения гражданам,
нуждающимся в жилых помещениях (в 2016 году – 869 кв.м).
Планы на 2018 год
В 2018 году в рамках Программы социальной ипотеки продолжится строительство жилых домов в жилом комплексе «Салават Купере».
В рамках реализации Программы «Жилье горожанам» планируется окончание строительства второго дома и начало строительства третьего
72-квартирного жилого дома по ул.Ютазинская.
В рамках работы по контролю и надзору в области долевого строительства многоквартирных домов в г.Казани предполагается ввести в эксплуатацию
следующие дома: блок Г в доме №1 и дом №5 ЖК «МЧС» по ул.Академика
Губкина, дом по ул.Ю.Фучика (1 этап), дом №3 (позиция 4) по ул.Павлюхина.
В 2018 году планируется завершить работу с семьями, которые были
включены в Муниципальную адресную программу по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы в г.Казани и остались не расселенными на конец 2017 года.
Реализация программы социальной ипотеки, Программы «Жилье горожанам», а также предоставление освобожденного муниципального жилья позволит снизить остроту жилищного вопроса в г.Казани и обеспечить граждан доступным и качественным жильем.

VI.

Развитие социальной сферы

Демографическая ситуация.
Регистрация актов гражданского состояния
Демографические показатели являются важными индикаторами, которые
характеризуют социальное благополучие населения.
В течение последних семи лет сохраняется положительный естественный
прирост населения. За 2017 год естественный прирост населения оценивается в
5,0 промилле на 1 тыс. населения (в 2016 году – 6,8). В отчетном году в
г.Казани родилось 18729 детей, что на 2657 меньше, чем в 2016 году. Снижение
рождаемости в 2017 году связано с наступлением фертильного возраста поколения 90-х.
Надо отметить, что показатель младенческой смертности за 2017 год составил 4,1 промилле на 1000 родившихся живыми (в 2016 году – 3,7). Данный
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показатель сохраняется на уровне развитых европейских стран. Среди причин
младенческой смертности на первом месте – заболевания перинатального периода, на втором – прочие причины, на третьем – врожденные аномалии.
За 2017 год показатель смертности населения составил 10,2 промилле на
1 тыс. населения (снизился на 2,5% по сравнению с показателем 2016 года –
10,7), показатель рождаемости снизился до 15,2 (в 2016 году – 17,5).
Показатели смертности по основным причинам имеют положительную
динамику по сравнению с показателями 2016 года: уменьшаются показатели
смертности от болезней системы кровообращения (в 2017 году – 596,4,
в 2016 году – 617,5 на 100 тыс. населения) и от онкологических заболеваний (в
2017 году –196,8, в 2016 году –210,5 на 100 тыс. населения).
По итогам 2017 года в ЗАГСах г.Казани зарегистрировано 21888 новорожденных, что на 10,9% меньше предыдущего максимального показателя. За
прошедший год было зарегистрировано на 2676 малышей меньше, чем в 2016
году.
Период

Количество актов о рождении

2013
2014
2015
2016
2017

21 533
22 949
24 063
24 564
21 888

Динамика (сравнение с
предыдущим годом)
+ 4,6%
+ 6,6%
+ 4,9%
+ 2,1%
- 10,9%

Немаловажным показателем является доля первых, вторых, третьих и
четвертых детей в общем количестве новорожденных, ведь именно рождение
второго, третьего ребенка и последующих детей в семье дает обществу стабилизацию численности населения и возможность дальнейшего развития. За последние годы в городе наблюдается положительная динамика данного показателя.
Период
2013
2014
2015
2016
2017

1-й ребенок
53%
50%
47%
45%
45%

2-й ребенок
37%
39%
42%
43%
41%

3-й ребенок
8%
9%
9%
10%
11%

4-й и последующие
2%
2%
2%
2%
3%

Как и за предыдущие годы, наблюдается незначительное превышение количества родившихся мальчиков над количеством родившихся девочками.
Также в 2017 году на свет появились 283 пары двойняшек, а десяти семьям повезло втройне – у них родились тройняшки.
Период
2013
2014
2015
2016
2017

Мальчики
11 043
11 866
12 261
12 668
11 159

Девочки
10 490
11 083
11 802
11 896
10 729

Двойняшки
265
272
313
319
283

Тройняшки
5
6
1
7
10

Хотя показатель количества рожденных детей в прошедшем году значительно ниже показателя 2016 года, но в городе по-прежнему наблюдается
снижение смертности. За 2017 год было зарегистрировано на 286 смертей
меньше, чем в 2016 году.
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Период

Количество актов о смерти

2013
2014
2015
2016
2017

13 474
13 635
13 558
13 353
13 067

Динамика (сравнение с
предыдущим годом)
- 0,2%
- 1,2%
- 0,6%
- 1,5%
- 2,2%

Уровень рождаемости превысил показатель смертности на 8821 акт.
Период
2013
2014
2015
2016
2017

Количество актов о рождении
21 533
22 949
24 063
24 564
21 888

Количество актов о смерти
13 474
13 635
13 558
13 353
13 067

В 2017 году в ЗАГСах города 11378 пар скрепили брачный союз подписями, что на 516 пар больше, чем в 2016 году.
Период
2013
2014
2015
2016
2017

Количество актов о заключении
брака
12 825
12 909
12 495
10 862
11 378

Динамика (сравнение с
предыдущим годом)
+3,7%
+0,6%
- 3,2%
- 13,1%
+ 4,8%

За 12 месяцев 2017 года 4631 пара расторгла свой брак, причем основная
доля разводов по-прежнему приходится на молодые семьи, прожившие совместно не более 5 лет.
Показатели
Актовые записи о заключении брака
Актовые записи о расторжении брака
Динамика
расторжений
брака

2013
12 825
5 191

2014
12 909
5 055

2015
12 495
4678

2016
10 862
4732

2017
11 378
4 631

по сравнению с браком

40%

39%

37%

43,5%

40,7%

по сравнению с предыдущим годом

+0,5%

-2,6%

-7,5%

+1,1%

-2,1%

Мероприятия
Городскими отделами ЗАГС ежемесячно проводятся торжественные
чествования семейных пар, проживших в браке 50, 60 и 70 лет. В 2017 году состоялось чествование 928 пар, из них 757 пар отметили «золотой» (50 лет)
юбилей, 170 – «бриллиантовый» (60 лет), 1 пара – коронный (70 лет).
В целях улучшения бракоразводной статистики реализуется
перспективный проект «Сохраним семью», в рамках которого на безвозмездной
основе организуются встречи по восстановительной медиации для пар,
оказавшихся в сложной семейной ситуации. Так, по итогам 2017 года 337 пар
прошли медиацию, из них 174 пары пришли к примирению: 128 пар забрали
ранее поданное заявление на развод, 46 пар отказались от подачи заявления.
Продолжается работа по профилактике семейного неблагополучия:
еженедельно проводятся занятия и индивидуальные консультации на
бесплатной основе с участием психолога, специалистов районных
администраций по вопросам жилищной политики, юриста и сотрудника ЗАГСа.
На занятия приглашаются пары, только вступающие в брак, а также молодые
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семьи, желающие получить консультацию специалиста. За 2017 год проведено
131 занятие, в которых приняли участие 2258 человек.
Одним из самых запоминающихся событий 2017 года стало торжественное мероприятие 18 декабря 2017 года, посвященное празднованию 100-летия
образования органов ЗАГС России.
Услуги
В 2017 году была продолжена работа по регистрации рождения во всех
родильных домах г.Казани. По итогам года более 70% свидетельств о рождении
было выдано в роддомах г.Казани.
Кроме того, для удобства населения и оперативности регистрации актов
гражданского состояния в 2017 году продолжена работа по приему населения в
многофункциональных центрах по адресам: пр.Победы, д.100 и ул.Гагарина,
д.103. Продолжена работа по популяризации предоставления государственных
и муниципальных услуг посредством портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (uslugi.tatar.ru). Также можно подать
заявление на регистрацию брака с помощью электронно-цифровой подписи
через официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации (ЕСИА).
В 2017 году более 85% заявлений на регистрацию брака были поданы
посредством услуги online-бронирования места и времени регистрации брака
через указанные порталы.
В целом в 2017 году по всем видам регистрации актов гражданского состояния 60% заявлений подано через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
Значительное место в деятельности отделов ЗАГС занимает работа с
архивом. За 12 месяцев 2017 года число посетителей, обратившихся в органы
ЗАГС для получения повторных документов, внесения изменений и
исправлений в актовые записи, составило более 113 тыс.
Показатели
Выдано повторных свидетельств
Выдано справок
Внесены изменения, исправления
ВСЕГО

2013
19 738
39 863
1 852
61 453

2014
19 774
59 070
1 731
80 575

2015
14 933
53 533
1 752
70 218

2016
17 689
73 697
1 780
93 166

2017
19 370
99 023
2 120
120 513

Одним из важных направлений деятельности, начатой в прошедшем году,
стала планомерная работа по созданию Единого государственного реестра
записей актов гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС). Всего в указанную
систему необходимо сконвертировать около 3 млн. записей.
Работы по сверке архивного фонда были начаты в полном объеме в октябре, на конец 2017 года оцифровано 209188 записей актов гражданского состояния.
В 2018 году будет продолжена работа по оцифровке записей актов гражданского состояния, проведению традиционных мероприятий, направленных на
укрепление института семьи и профилактику семейного неблагополучия, а также оказанию государственных услуг в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
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Здравоохранение. Санитарно-эпидемиологическое благополучие
В отрасли здравоохранения г.Казани функционируют 82 медицинские организации, из них 34 – государственные автономные учреждения, 17 – республиканских и 31 – негосударственной формы собственности.
За 2017 год поликлиники посетили 8 890 648 чел., в круглосуточных и
дневных стационарах пролечено 128 062 и 41 753 пациента соответственно.
В течение 2017 года были продолжены мероприятия, направленные на
усовершенствование системы оказания медицинской помощи при сердечнососудистых и онкологических заболеваниях.
Снизилась смертность населения по основным причинам. Удалось сохранить на 418 жизней больше, чем в 2016 году. При этом в 2017 году отмечается
некоторое увеличение смертности от инфарктов миокарда (в 2017 году – 66,6
промилле на 100 тыс. населения, в 2016 году – 57,9) как среди всего населения,
так и среди трудоспособного (в 2017 году – 35,6 промилле на 100 тыс. населения, в 2016 году – 31,3).
Качественный подход к диагностике и выявлению злокачественных новообразований и предопухолевых заболеваний ведет к снижению доли запущенных случаев. Доля выявленных злокачественных новообразований на ранней
стадии составила 58,3%, доля запущенных форм – 23,1%, что на 8,2% ниже показателя 2016 года.
Продолжилась всеобщая диспансеризация определенных групп взрослого
населения. Осмотрено 172 417 чел. Надо отметить достаточно высокую эффективность диспансеризации, в результате чего повышается выявляемость различных заболеваний: выявлено 121 204 случая (за 2016 год – 93 052).
Врачами специалистами детских поликлиник осмотрено 211 395 детей из
221 853, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детейсирот, пребывающих в стационарных учреждениях; усыновленных детей и детей, живущих в приемных семьях.
Силами городских медицинских организаций проведены многочисленные
акции, направленные на формирование здорового образа жизни. Такие акции,
как «Казань против рака груди», «Активное долголетие», «Пять шагов к здоровому сердцу», стали традиционными, в рамках которых ежегодно осматриваются и консультируются более 12 тыс. горожан.
В 2017 году были предприняты мощные шаги по модернизации городского здравоохранения: капитальный ремонт зданий поликлиник; оснащение медицинских организаций оборудованием и мебелью; создание больничнополиклинических комплексов и крупных поликлинических учреждений; внедрение проекта «Дружелюбная поликлиника – Татарстанский стандарт».
В октябре 2017 года введено в эксплуатацию новое здание ГАУЗ «Городская поликлиника №21» (ул.Р.Зорге, д.103), на строительство которого было
выделено 449,438 млн. руб. с учетом оснащения медицинским оборудованием и
мебелью. Поликлиника является современным медицинским учреждением первичной сети, где впервые разработаны и внедрены такие направления, как
центр мужского здоровья, межрайонный онкологический центр, реабилитационное отделение с бассейном, эндоскопическое отделение с использованием
безболевой методики.
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Проведен капитальный ремонт и реконструкция здания реорганизованной
многопрофильной больницы №5 (ул.Ш.Камала, д.12), на что было выделено
791,8 млн.руб. с учетом оснащения мебелью и медицинским оборудованием. С
01.04.2017 хирургический корпус начал работу, имея в составе 214 стационарных коек.
Одним из приоритетных направлений деятельности в области здравоохранения является устранение кадрового дефицита. Процент укомплектованности кадрами в 2017 году среди врачей составил 78,9%, среди средних медицинских работников – 85,6%.
Была продлена Программа предоставления грантов Правительства Республики Татарстан, в рамках которой врачам, прибывшим на работу в Татарстан, предоставляется грант размером 500 тыс. руб. на улучшение жилищных
условий. По итогам конкурсов в 2017 году грант предоставлен 29 врачам, которые приняты на работу в поликлиники и стационары городского подчинения.
Была продолжена работа, направленная на уменьшение количества лиц,
отказавшихся от набора социальных услуг в натуральном виде (программа
льготного лекарственного обеспечения). Так, количество льготников, отказавшихся от получения лекарственных средств на 2018 год, в г.Казани уменьшилось – 67,2 % (68 291 чел.), хотя в целом по Республике Татарстан этот показатель составил 66,9%.
Дальнейшие задачи развития городского здравоохранения
В 2018 году будет продолжена комплексная работа по модернизации системы городского здравоохранения, по предоставлению доступной и качественной медицинской помощи жителям г.Казани, реализация проекта «Дружелюбная поликлиника – Татарстанский стандарт» с охватом всех амбулаторнополиклинических учреждений города. Планируется выполнить следующие первоочередные задачи: строительство травматологического пункта ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18», капитальный ремонт на 21
объекте городского здравоохранения.
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения г.Казани
обеспечивается проведением комплекса санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий и системой государственного санитарного
надзора.
В 2017 году на территории г.Казани зарегистрировано 317 115 случаев
инфекционных и паразитарных заболеваний. По сравнению с 2016 годом заболеваемость возросла на 2,5%.
Не регистрировались полиомиелит, брюшной тиф, дифтерия, корь,
краснуха, столбняк, сибирская язва, туляремия, особо опасные инфекции.
Снижена заболеваемость по дизентерии, коклюшу, гриппу, педикулезу,
токсокарозу, геморрагической лихорадке с почечным синдромом, сифилису,
гонококковой инфекции, ВИЧ-инфекции, лямблиозу, острым кишечным инфекциям неустановленной этиологии, туберкулезу, внебольничной пневмонии.
Отмечен рост заболеваемости острыми вирусными гепатитами, энтеровирусной инфекцией, ветряной оспой, скарлатиной, инфекционным мононуклеозом, микроспорией, энтеробиозом, острыми кишечными инфекциями уста-
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новленной этиологии, в т.ч. вызванными вирусами, острыми респираторными
вирусными инфекциями.
Население г.Казани в рамках национального календаря прививок привито от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, паротита, краснухи, гепатита В, туберкулеза. Привито против гриппа 512 399 человек, или
42,2% от численности населения города.
На проведение противоэпидемических мероприятий в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней
г.Казани выделено 17 444,4 тыс. руб.:
- на дератизацию открытой территории – 2 311,4 тыс. руб.;
- на противоклещевую обработку открытых территорий и дезинсекционную обработку водоемов против личинок комаров – 2 386,4 тыс. руб.;
- на дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний, камерную дезинфекцию вещей из очагов и санитарную обработку больных – 10 946,6 тыс. руб.;
- на санитарно-противоэпидемические мероприятия – 1 800 тыс. руб.
В 2017 году профилактические обработки проведены на площади
2229,9 га, в т.ч. дератизационными обработками охвачены территории на площади 1 499,9 га, площадь акарицидных обработок составила 130,0 га, ларвицидных обработок – 600,0 га.
По данным токсикологического мониторинга в 2017 году в г.Казани зарегистрировано 1244 случая острых отравлений химической этиологии, что
выше уровня 2016 года на 4,3%, в т.ч. 115 случаев закончились смертельным
исходом, что ниже показателя 2016 года на 23,8%.
Проводился контроль за качеством воды водных объектов, используемых
для хозяйственно-питьевого и рекреационного водопользования, а также в местах несанкционированного купания.
По результатам лабораторных исследований доля проб, не соответствующих гигиеническим требованиям, составила по санитарно-химическим показателям 37,6%, по микробиологическим – 4,4%. По паразитологическим и радиологическим показателям неудовлетворительных проб воды не выявлено.
Для оценки влияния качества питьевой воды на здоровье населения
г.Казани лабораторные исследования проводятся в 25 мониторинговых точках.
Качество воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям
из распределительной сети остается на уровне 2016 года. Доля проб воды, не
соответствующая гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составила 3,1%, по микробиологическим показателям – 0,38%.
Состояние атмосферного воздуха остается приоритетным фактором, влияющим на здоровье населения. В 2017 году был продолжен контроль состояния
атмосферного воздуха в зоне влияния автомагистралей и промышленных объектов. По результатам лабораторных исследований удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов по содержанию
загрязняющих веществ остался на уровне прошлого года: всего было отобрано
7976 проб атмосферного воздуха, из них не соответствовало гигиеническим
требованиям 1,6%, что на уровне 2016 года.
В 2017 году осуществлялся контроль за безопасностью продовольственного сырья и продуктов питания. В г.Казани проведено 441 контрольнонадзорное мероприятие в отношении субъектов, осуществляющих деятельность
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в сфере пищевой промышленности, общественного питания и торговли. По результатам мероприятий составлено 1005 протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму 13 603,9 тыс. руб.; направлены на
рассмотрение в суды 234 материала, в том числе на арест товара – 2 дела. Также
направлено в суды 80 материалов на временный запрет деятельности, из которых в 76 случаях судом приняты решения о временном приостановлении деятельности предприятий торговли и общественного питания сроком от 8 до 90
суток, в двух случаях наложены штрафы. В рамках надзорных мероприятий
забраковано 1967 партий необоротоспособной пищевой продукции с общим весом 12,7 т, в том числе импортной продукции – 46 партий объемом 1 т.
За последние пять лет в исследованных продуктах питания и продовольственном сырье не выявлялось превышение содержания пестицидов, радионуклидов, солей тяжелых металлов, микотоксинов, генно-инженерномодифицированных организмов.
В текущем году в целях надзора за безопасностью используемого продовольственного сырья и продуктов питания было исследовано 1447 проб пищевых продуктов на микробиологические показатели, 1449 проб – на санитарнохимические и 304 пробы – на паразитологические показатели. Удельный вес
нестандартных проб по микробиологическим показателям составил 4,2%, по
санитарно-химическим – 2,8%, по паразитологическим – нестандартных проб
не было.
Остается актуальной проблема реализации табака в объектах торговли,
расположенных вблизи образовательных учреждений. За нарушения законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака в 2017 году было наложено 88 штрафов на сумму свыше 1,2 млн. руб. Кроме того, подготовлено и направлено в суды 8 исков в защиту неопределенного круга лиц от воздействия табачного дыма, 7 исков удовлетворены в полном объеме, 1 – на рассмотрении.
Среди работающего населения по г.Казани в 2017 году диагнозы профессионального заболевания были установлены у 47 работников, занятых на предприятиях и в организациях различных видов деятельности (в 2016 году – 44),
удельный вес лиц, которым установлено одновременно несколько диагнозов,
составляет 17,1 % (в 2016 году – 15,9 %). Зарегистрировано 2 острых профессиональных отравления, одно со смертельным исходом. По этиологическому признаку по-прежнему преобладают заболевания от воздействия физических факторов, промышленных аэрозолей, физических перегрузок.
Охват периодическими медицинскими осмотрами работников, занятых
во вредных и опасных условиях труда, в целом по городу Казани составил более 95%.
В 2017 году радиационная обстановка на территории г.Казани не изменилась, гамма-фон открытой местности составляет 0,08-0,15 мкЗв/ч и не превышает данных средних многолетних наблюдений.
Задачи на 2018 год
- совершенствование санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в целях обеспечения стабильной эпидемиологической ситуации и предупреждения распространения инфекционных болезней;
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- развитие санитарно-эпидемиологического надзора: дальнейшее внедрение в практику модели управления санитарно-эпидемиологическими рисками в
части оптимизации организации контроля, мониторинга, оценки риска здоровью населения с учетом пространственных инструментов управления; организация контроля за факторами среды обитания, оказывающими влияние на здоровье граждан;
- развитие деятельности по предоставлению государственных услуг и
осуществлению государственных функций при внедрении информационнокоммуникационных технологий.
Реализация политики здорового питания
Работа по организации здорового питания в 2017 году велась по следующим направлениям:
- организация питания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях г.Казани;
- производство детской молочной продукции для обеспечения детей раннего возраста;
- организация питания в учреждениях здравоохранения.
Направления деятельности в 2017 г.

Организация питания в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях
Ежедневно централизованным питанием обеспечивается более 65 тыс.
детей дошкольного возраста г.Казани.
С 01.01.2017 года единое меню соблюдается во всех дошкольных учреждениях Казани.
В настоящее время питанием централизованно обеспечивается 170 школ
г.Казани с более 117 тыс. учащихся.
С 1 ноября 2017 года в связи с разновозрастными нормами потребления
продуктов питания стоимость питания в Казани была установлена в следующих
размерах:
- одноразовое питание для учащихся 1-х-4-х классов – 62 руб., 5-х-11-х
классов – 65 руб.,
- 2-разовое питание – 88,00 руб.
Обеспечена необходимая калорийность, т.е. энергетическая ценность
блюд с необходимым содержанием белков, жиров, витаминов и микроэлемен-
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тов, а также увеличение их объема: порция салатов увеличена с 80 до 100 г;
гарниры увеличены на 30-50 г и составляют 200 г.
В течение 2017 года проведен ремонт 6 столовых с обновлением интерьеров на сумму 20,5 млн. руб., приобреталось оборудование на сумму 3,0 млн.
руб., кухонный инвентарь и столовая посуда на сумму 6,8 млн. руб.
В 2017 году начато производство полуфабрикатов из мяса, птицы и рыбы.
Внедрение полуфабрикатов в меню позволило соблюдать единый стандарт питания, контролировать входное сырье и технологический процесс приготовления изделия на одном производственном месте, сократить долю ручного труда
поваров.
Производство детской молочной продукции
В настоящее время объем производства составляет 2,5 млн. порций, ежедневно выпускается в среднем 7 тыс. порций 19 наименований. В раздаточных
пунктах при детских поликлиниках и супермаркетах г.Казани реализовано продукции на 50,5 млн. руб.
Начат выпуск трех видов «ЛАКТ-ЭЛИТ»а – детского продукта
кисломолочного, обогащенного кальцием и витамином D3, с массовой долей
жира 3,2% и 2,8%.
В 2017 г. на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России»
«ЛАКТ-ЭЛИТ»у присвоено звание лауреата в номинации «Продовольственные
товары». В настоящее время выпуск молочной продукции осуществляется под
неймингом КОКА БО.
Аутсорсинг питания в учреждениях здравоохранения
В настоящее время питанием обеспечивается 8 стационарных учреждений
с более 6 тыс. пациентов, что составляет около 60% от общего количества койко-мест города. Организацию питания планируется довести до европейских
стандартов, в т.ч. по системе «таблет-питание», которая внедрена в ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ» с численностью пациентов 1200
чел.
В ДРКБ планируется индивидуальная подача блюд с использованием передвижных тележек с подогревом. Для этого разработан план капитального ремонта пищеблока на принципах концессии, договор находится на стадии подписания.
Основные задачи на 2018 год
1.
Обеспечение питанием всех дошкольных учреждений г.Казани.
2.
Увеличение охвата учреждений здравоохранения города и республики организацией питания и обеспечение готовым питанием.
Образование
Образовательные услуги в г.Казани предоставляют 309 детских садов,
162 школы, 49 учреждений дополнительного образования. В статусе автономных работают 207 детских садов и 18 школ.
Современная инфраструктура казанского образования в 2017 году пополнилась двумя школами-новостройками, построенными по новому проекту, – по
ул.2-ая Азинская и в жилом комплексе «Седьмое небо», на 1224 места каждая.
Продолжается строительство еще 3 школ и 3 детских садов.
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В 2017 году проведен капитальный ремонт в 13 школах и 9 детских садах, а также текущий ремонт в 218 учреждениях образования на общую сумму
683 млн.руб.
Вместе с тем в г.Казани необходимо закончить капитальный ремонт еще
8 школ.
Для увеличения количества школьников, обучающихся в современных
условиях, был обеспечен подвоз 989 учащихся в 17 базовых школ. Для этого
задействованы 25 автобусов, открыты 23 школьных маршрута. Автобусный
парк образовательных организаций пополнился 3 автобусами. Из бюджета города были выделены средства на ремонт дорожного полотна на школьных
маршрутах, что позволило гарантировать безопасность детей во время доставки
в школу.
Новая реальность казанского образования – детский сад как часть образовательного комплекса. В настоящее время в городе функционируют 9 школ с
дошкольными отделениями (гимназии №2, 21, 140, Инженерный центр, школы
№41, 100, 108, 168, лицей №35) и 2 прогимназии. Преемственность программ
разного уровня – преимущество таких организаций, позволяющее выстроить
образовательную траекторию от дошкольника до выпускника средней школы.
Опыт функционирования имеющихся образовательных центров лег в основу создания семи новых образовательных центров. Кроме того, проведена
реорганизация сети дошкольного образования – укрупнение детских садов путем присоединения к учреждениям, возглавляемым эффективными управленцами. В реорганизации приняли участие 29 дошкольных образовательных
учреждений.
В настоящее время программой дошкольного образования в муниципальных учреждениях охвачено 70 тыс. (70 022) маленьких жителей г.Казани. Родители двух тысяч (2200) дошколят выбрали вариативную форму дошкольного
образования – частные детские сады, имеющие лицензию на право ведения образовательной деятельности.
Все дети трехлетнего возраста г.Казани имеют возможность посещать
муниципальные детские сады. Вместе с тем вопрос обеспечения дошкольными
местами детей становится все более актуальным – все больше обращений поступает от родителей детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет). Учитывая
рост детского населения в нашей столице, предстоят масштабные работы по
стабилизации ситуации в детских садах. Варианты решения известны. Кроме
нового строительства, это вариативные формы дошкольного образования.
Второй год реализуется федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы «Доступная среда» 64 учреждения адаптированы для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе в 2017 году – 1 школа, 2 детских сада и 1
учреждение дополнительного образования. Специализированными услугами в
дошкольных учреждениях города пользуются более 10 тыс. детей. Для родителей неорганизованных детей с ограниченными возможностями здоровья функционируют консультационные центры на базе 5 учреждений.
Новым этапом в развитии инклюзивного образования стал проект «На
урок – вместе». В проектных школах №1, 78, 111, 156, 161, лицее №121 идет
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комплектование оборудованием ресурсных комнат. Бюджет проекта – более 2,5
млн. руб.
Сегодня по новым федеральным государственным образовательным
стандартам обучаются все учащиеся с 1-го по 7-й класс. На создание современных условий обучения в отчетный период направлено 90,94 млн. рублей. В
школы г.Казани поставлено 3594 ноутбука для учителей, из них 50 ноутбуков –
по сертификатам для молодых специалистов.
Одним из показателей образовательных успехов юных казанцев является
независимая оценка качества образования. Результаты независимой итоговой
аттестации на всех уровнях образования в 4-х, 9-х, 11-х классах в 2017 году
выше республиканских и практически по всему перечню предметов выше российских.
Не получили аттестаты
9 класс
11 класс

2015 год
33
28

2016 год
2
14

2017 год
2
8

Доля высокобалльных работ увеличилась по восьми предметам из 13,
причем по литературе, истории, химии и французскому языку практически
вдвое.
46 выпускников получили 100 баллов, что составляет 37,4% от общего
количества лучших работ по Татарстану.
Медали «За особые успехи в учении»

2016 год - 538
2017 год 589

2016 год
2017 год

Республиканские медали дополнительно были вручены 90 выпускникам.
Практически на 17% по сравнению с прошлым годом выросло количество победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников – с 331 до 397 учеников.
В заключительном этапе Всероссийской олимпиады принял участие 131
казанский школьник. 78 учеников стали победителями и призерами, что на
шесть человек больше, чем в прошлом году. Это 55,7% от общего числа победителей и призеров по Республике Татарстан (140 чел.) (в 2016 году – 51,1%,
141 чел.).
Символично, что именно в Год экологии в России команда школьников
г.Казани триумфально выступила на олимпиаде по экологии в СанктПетербурге, завоевав 12 дипломов призеров и 5 дипломов победителей.
Благодаря победам наших школьников на 12 международных олимпиадах по химии, физике, астрономии, математике, информатике, родному языку
город Казань подтвердил свой статус образовательного центра России.
Доступность качественного образования основывается на сохранении
культурно-исторических традиций. В Казани сохранена сеть национальных образовательных учреждений, которая включает 38 школ с татарским языком
обучения. 32% детей татарской национальности обучаются и 52,2% воспитываются на татарском языке. 78 детских садов реализуют основные образова-
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тельные программы на татарском языке. Коллективы 4 детских садов за отчетный период получили грант «Лучший билингвальный детский сад» и стали
площадками по распространению лучших практик в дошкольном образовании.
Продолжена системная работа по развитию кадрового потенциала отрасли, повышению социального статуса и престижа профессии учителя. Важными
аспектами этой работы являются рост заработной платы, предоставление жилья по социальной ипотеке (в отчетный период получили жилье 192 (в 2016 году – 169) работника образования, в том числе 70 учителей, из них 31 молодой
учитель), возможность творческого саморазвития педагогов. В целом показатели по заработной плате всех категорий педагогических работников в текущем
году выполнены.
Средняя заработная плата
в 2017 году
УДО
ДОУ
Школы

Руководители

Педагогический персонал

42481
45316
59074

26731
28198
32551

Наблюдается положительная динамика закрепления молодых специалистов. В отчетный период в школы пришли работать 354 молодых специалиста
(в 2016 году – 311 чел.). Доля молодых учителей в возрасте до 35 лет у нас
значительно выше республиканского показателя, а также показателей Москвы
и Петербурга (Казань – 29,24%, РФ – 22,7%; Москва – 23%, РТ – 25,5%).
Действующая система грантов стала действенным мотивационным инструментом профессионального развития кадров. 10 педагогов стали победителями приоритетного национального проекта «Образование». Каждый десятый
педагог Казани – обладатель гранта.
На протяжении 8 лет учителя Казани были победителями республиканского конкурса «Учитель года Республики Татарстан». 2017 год принес казанским педагогам статусы победителей и призеров во всех номинациях. Абсолютным победителем стал А.Н.Хамидуллин, учитель математики лицеяинтерната №2. Именно он представил республику на Российском этапе конкурса и вошел в пятерку лучших.
Степень инновационного развития учреждений образования города ежегодно получает высокую оценку на республиканском и федеральном уровнях.
Лучшими детскими садами республики признаны детские сады №185 Советского района, №380 Ново-Савиновского района, №131 Приволжского района. В
республиканском конкурсе «Успешная школа» из 10 заявленных школ г.Казани
4 школы получили гранты (школы №6, 23, 177, 149). В конкурсе «Пятьдесят
инновационных идей для Республики Татарстан» стали победителями 7 образовательных учреждений (лицей КФУ, IT-лицей, лицей №145, школы №86, 141,
171, ДОУ №151). Директор школы №85 Р.Р.Хайбуллин занял 1-е место в российском конкурсе «Директор года-2017».
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В основе федерального государственного образовательного стандарта
лежат задачи воспитания личности. Учитывая требования времени, особое
внимание в отчетный период уделялось гражданско-патриотическому воспитанию и развитию детских общественных движений, где дети проходят школу
гражданского становления («Дети Казани», Российское движение школьников,
«Юноармия», «СМС-дети»). Активисты детских объединений достойно представляют город на республиканском и всероссийском уровнях.
Средствами гражданской, социальной и культурной самоидентификации
личности стали популярные в образовательной среде города проекты «Культурный дневник школьника», «Классный марафон», «Большая перемена», городской квест «Моя столица» и др.
Дополнительное образование, охват которым составляет более 62 процентов (70 967 школьников), является важнейшим фактором развития ребенка.
Развитию технического направления способствуют гранты республиканских
проектов «Школа после уроков» и «Страна Авиация». 34 учреждения образования получили гранты на развитие технического творчества, 11 организаций
стали базовыми площадками (Инженерный лицей Советского района, школа
№91, центр им.В.П.Чкалова). Инновационная модель профориентации связана
не только с открытием в Казани инженерных лицеев, но и движением
WorldSkills. Особую гордость вызывают результаты юниоров на Чемпионатах
JuniorSkills: 1-е место в национальном чемпионате «Молодые профессионалы»
по компетенции «Аэрокосмическая инженерия», ученики школы №35.
Сегодня образование г.Казани ориентировано на трансформацию образовательной среды в здоровьесберегающую и свободную от вредных привычек.
Охват горячим питанием школьников составил 90,6%. Каждый пятый учащийся получает горячий обед бесплатно. На это было выделено 264 млн.руб. из городского бюджета. Оборудовано 23 школьных ресторана. Внедрена единая
карта учащегося для безналичного расчета. Проводится системная работа по
лицензированию медицинских кабинетов. В 2017 году 63 детских сада и 33
общеобразовательные школы города получили лицензию на медицинскую деятельность. На сегодняшний день лицензию имеют 283 детских сада и 114 школ.
В 2017 году в 543 образовательных учреждениях г.Казани проведена независимая оценка качества предоставляемых образовательных услуг. Средний
балл по образовательным организациям составляет 140 баллов при максимальном значении – 160. Удовлетворенность населения предоставляемыми услугами составила 88%.
Принципиально новые условия открытости и доступности образовательного процесса обеспечили развитие информационной среды. Сегодня все учреждения используют электронные дневники и журналы, имеют интернет-
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приемные в системе «Электронное образование РТ», действует интернетприемная городского родительского комитета и общественного совета. На
страницах Казанского образовательного портала (http://kazanobr.ru) выпускается электронный научно-методический журнал KAZANOBR.RU.
В 2018 году будет продолжена работа по предоставлению населению качественных услуг образования.
Культура
Сегодня в г.Казани функционирует более 400 учреждений и организаций
культуры различной подчиненности, 104 объекта находятся в ведении Исполнительного комитета г.Казани.
Библиотечное обслуживание жителей г.Казани обеспечивает Централизованная библиотечная система. В МБУК «Централизованная библиотечная система г.Казани» входит 51 муниципальная библиотека, включая библиотечные
пункты, в которых во внестационарном режиме предоставляет информационнобиблиотечные услуги мобильный библиотечный комплекс «Библиобус».
Количество читателей – 193 952 чел. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 17%. Книжный фонд составляет 2 480 199 экз. Книгообеспеченность на одного жителя составляет 2,1 книги, на одного читателя –
12,8. Книговыдача – 4 353 586 экз.
Общий объем вложений всех уровней бюджета на комплектование книжных фондов библиотек г.Казани составляет 10 298,838 тыс. руб., сумма на
1 жителя – 8,5 руб.
15 муниципальных дворцов и домов культуры предоставляют возможность творческой самореализации жителям города (в 2016 году – 14). За
2017 год учреждениями культуры муниципального образования проведено
2696 культурно-досуговых мероприятий (в 2016 году – 2417), при этом в среднем на один клуб приходится 180 мероприятий. Из общего числа культурнодосуговых мероприятий 989 (в 2016 году – 996) проводятся для детей до 14 лет
включительно.
В г.Казани осуществляют свою деятельность 379 клубных формирований,
которые посещают 9376 человек. Из общего числа формирований 279 являются
формированиями самодеятельного народного творчества, в том числе 168 – для
детей до 14 лет в количестве 4608 человек.
В 2017 году начата работа по модернизации деятельности дворцов культуры в рамках концепции «Культурные центры Казани».
Социальный проект «Жизнелюб» дает возможность пожилым людям
бесплатно заниматься творческой деятельностью во дворцах и домах культуры.
Проект реализуется по 10 направлениям, наиболее востребованными из которых являются танцы, вокал, садоводство, здоровый образ жизни и мобильный
ликбез.
Музейное наследие г.Казани составляет богатейший фонд. В состав музейного комплекса Национального культурного центра «Казань» входят музей
национальной культуры, музей 1000-летия Казани, картинная галерея Константина Васильева, музей Баки Урманче, музей Амира Мазитова, галерея-студия
Ильдара Зарипова, мемориал «Книга памяти».
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Фонды музея насчитывают 49 977 единиц хранения, из них 32 165 единиц
хранения основного фонда и 1781 единица хранения научно-вспомогательного
фонда. Общая площадь экспозиции – 3009 кв.м, фондохранилище занимает
площадь 450 кв.м. В штате музейного комплекса состоят 72 чел.
За 2017 год приобретено 309 единиц хранения новых экспонатов, из них
272 единиц хранения основного фонда и 37 единиц хранения научновспомогательного фонда. В 2017 году музеи посетило 158 439 чел. За отчетный
год музеи по основным видам деятельности заработали – 2,905 млн. руб.
Муниципальные концертные учреждения. В 2017 году было проведено
103 концерта с охватом 45591 зритель, в том числе благотворительные концерты и бесплатные акции для детей и студенчества с целью привлечения новой
молодой аудитории.
Международные фестиваль L'arte del arco («Искусство смычка») и
«Абязов-фестиваль» отметили в 2017 году пятилетие.
7-9 декабря Центр современной музыки Софии Губайдулиной отметил
свой 15-й день рождения большим фестивалем CentreSofia: 15!
Начальное музыкальное и художественное образование. Сегодня каждый третий ребенок в возрасте от 6 до 15 лет учится в музыкальной или художественной школе города.
В 2016/2017 учебном году 4812 учащихся приняли участие в международных, всероссийских и межрегиональных, республиканских и городских конкурсах. Званий лауреатов и дипломантов удостоено 3394 ребенка.
15 победителей международных и всероссийских конкурсов и лучших
учащихся детских музыкальных и художественных школ по итогам года получили именные стипендии Мэра г.Казани.
Ежегодно 3 сентября городская премия имени Константина Васильева
вручается лучшим преподавателям детских художественных школ г.Казани. В
2017 году победителями стали 2 преподавателя ДХШ №3 и ДШИ
им.М.А.Балакирева.
Успешно и плодотворно функционирует студия творческого развития
Константина Хабенского. В 2017 году открылась Академия популярной музыки
Игоря Крутого.
За 2017 год концерты Казанской городской филармонии при Национальном культурном центре «Казань» посетило 33500 человек. В этом году
один из ведущих коллективов НКЦ «Казань» – Ансамбль танца KAZAN отметил свое 20-летие. В отчетном году ансамбль смог порадовать своих поклонников новой постановкой – танцевальным шоу «Великий Шелковый Путь».
Казанский зооботанический сад является социально значимым учреждением для города и реализует четыре важнейшие функции: охрана природы,
научные исследования, просвещение, рекреация.
Сегодня в Казанском зооботсаду содержится 26 видов животных, занесенных в Международную Красную книгу, 15 видов животных и 11 видов растений – в Красную книгу Российской Федерации, 5 видов животных и 4 вида
растений – в Красную книгу Республики Татарстан. Ботаническая и зоологическая коллекции насчитывают 147 видов животных (4397 экз.), 1077 видов растений (6000 экз.).
В настоящее время продолжается масштабное расширение и
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реконструкция Казанского зооботсада. После глобального обновления зоопарк
станет яркой визитной карточкой Казани.
Городские парки и скверы являются излюбленным местом отдыха и досуга горожан и туристов. Одна из главных задач в этом направлении работы –
насыщение парковых территорий интересными событиями и востребованной
социокультурной средой.
В ведении Дирекции парков и скверов находится 17 парковых территорий. За отчетный период проведена работа по оценке их состояния, разработана
концепция каждого парка, проанализирована аудитория посетителей, предпочтения в досуге, культурных и спортивных проектах, разработана концепция
управления коммерческими пространствами парков и скверов, разработан и ведется единый календарь событий, который позволяет бронировать проведение
мероприятий на территориях парков.
В 2017 году в парках и скверах было проведено свыше 300 мероприятий
культурно-развлекательного и спортивного характера.
Самыми востребованными парками для проведения мероприятий являются Горкинско-Ометьевский лес, Центральный парк культуры и отдыха
им.Горького и «Крылья Советов».
Кадровое обеспечение. В учреждениях культуры города Казани работают 1918 специалистов, из них 58% – с высшим образованием (1131 специалист)
и 14% – со средним профессиональным образованием (278 специалистов).
Обеспеченность специалистами с высшим и средним профессиональным образованием составляет 73% от общей численности работников.
В течение года в столице Татарстана было воплощено в жизнь огромное
количество музыкальных, литературных проектов и культурно-массовых городских мероприятий:
- 2017 год начался с XI Детского фестиваля искусств «Январские вечера»
– уникального творческого проекта МССМШ им.Гнесиных и ГМИИ
им.Пушкина, являющегося продолжением знаменитых «Декабрьских вечеров»
Святослава Рихтера;
- четвертый городской фестиваль «Книга-фест-2017» традиционно прошел в Лядском саду в июне;
- в течение лета в парках и скверах города с огромным успехом проходили уличные кинопоказы в рамках проекта «Кинолето», социокультурный проект с участием городских сообществ «Культурная среда в Цветущей Казани»;
- с 19 по 23 августа в Казани прошел XI Литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест», посвященный 85-летию со дня рождения писателя
В.П.Аксенова, в рамках которого состоялось более 30 творческих встреч и кинопоказов, а также стартовал масштабный проект Приволжского федерального
округа – Литературное собрание «Россия – множественное число». Состоялось
открытие арт-объекта «Читать в саду» в сквере Аксенова;
- Всероссийский фольклорно-этнографический фестиваль «Кузьминки»;
- XXIV Городской фестиваль русской хоровой музыки им.А.В.Коткова;
- праздники Навруз и Масленица в очередной раз продемонстрировали
многогранность национального искусства народов, проживающих в столице
Татарстана;
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- 3 сентября в галерее Константина Васильева прошел цикл мероприятий
к 75-летию со дня рождения художника. 25 картин К.Васильева из музеев
Москвы, Коломны и частных коллекций впервые были выставлены в казанской
галерее художника;
- в октябре 2017 года состоялся юбилейный вечер казанского городского
женского джаз-оркестра «Фантазия», посвященный 40-летию коллектива;
- с 18 октября по 10 ноября в Казани впервые прошел фестиваль «Казанский книжный», в рамках которого состоялись презентации, встречи, открытые
дискуссии, литературно-музыкальные вечера, творческие мастерские, фото- и
книжные выставки, объединяющие известных поэтов, писателей, художников,
музыкантов, иллюстраторов Татарстана и Казани;
- 21 декабря в Музее тысячелетия Казани открылась уникальная экспозиция «Наши соотечественники – герои невидимого фронта», посвященная легендарному советскому разведчику, члену Казанского городского Совета рабочих
и красноармейских депутатов Исхаку Ахмерову;
- завершением года стал проект «Народный Дед Мороз» в рамках новогодних праздничных мероприятий;
- в период новогодних каникул была организована новогодняя программа
«Зима в парках», прошедшая в Горкинско-Ометьевском лесу, Центральном
парке культуры и отдыха им.Горького, парках «Крылья Советов», «Калейдоскоп», «Континент», «Сосновая роща», «Дербышки». Хедлайнером нового проекта стал передвижной французский театр Remue Menage.
Грантовая поддержка. Коллективы и работники муниципальных учреждений культуры ежегодно принимают активное участие в различных конкурсах.
В 2017 году 11 проектов стали победителями. Творческими коллективами
и лучшими работниками муниципальных учреждений культуры получены
гранты на общую сумму 3,990 млн. руб.
По итогам Республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований Республики Татарстан 3 учреждения (КДК им.Ленина, КЦ «Сайдаш», Дирекция парков и скверов) выиграли автобусы.
Материально-техническая база существенно улучшилась.
За 2017 год приобретено технических средств и оборудования на сумму
4929,6 тыс.руб., музыкальных инструментов – на сумму 3,200 млн. руб., а также
пошито сценических костюмов на сумму 1,200 млн. руб.
В рамках республиканской программы «Доступная среда» в 2017 году
были проведены мероприятия по адаптации зданий МБУК «Детская музыкальная школа №11» и филиала библиотеки №13.
В 2017 году в 2 клубных учреждениях (КДК им.В.И.Ленина, ЦКиС «Московский») проведен капитальный ремонт (строительство, реконструкция) на
общую сумму 538,56 млн. руб. В настоящее время капитальный ремонт завершен в КДК им.В.И.Ленина.
Вместе с тем из 25 учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности 11 находятся в пристроях и отдельно
стоящих зданиях, в жилых домах. Требуется капремонт 14 учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности.
Из 15 зданий учреждений культурно-досугового типа 4 нуждаются в капиталь-
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ном ремонте, что составляет 26,6%. Требует серьезной модернизации материальная база сети муниципальных библиотек.
В 2018 году продолжится реализация успешных проектов «Культурная
среда» и «Жизнелюб»; планируется завершение капитального ремонта МБУК
г.Казани «Центр культуры и спорта «Московский»; будут проведены различные
мероприятия на площадках города, а также в парках и скверах.
Физкультура и спорт
Одними из главных задач в 2017 году были обеспечение условий для развития в г.Казани массовой физической культуры и спорта и привлечение горожан к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
На 01.01.2018 число казанцев, регулярно занимающихся физкультурой и
спортом, составило 475 848 чел., то есть 42,0% от общего количества жителей
г.Казани в возрасте от 3 до 79 лет (на 01.01.2017 данный показатель составлял
40,1% – 450 230 чел.).
Количество спортивных сооружений г.Казани на 01.01.2018 составляет
2036 ед. (на 01.01.2017 – 2027).
Работа детско-юношеских спортивных школ
В настоящее время в г.Казани функционирует 31 муниципальная ДЮСШ
с общим охватом занимающихся 19 703 спортсмена по 39 видам спорта.
Учебно-тренировочные занятия всех ДЮСШ организованы на современных
спортивных объектах города, а 20 – полностью размещены на них.
С целью привлечения большего количества детей к занятиям физической
культурой и спортом ежегодно в августе-сентябре во всех спортивных школах
организуются Дни открытых дверей. В 2017 году более 10 000 казанцев
получили полную информацию о деятельности детско-юношеских спортивных
школ, познакомились с видами спорта и тренерами.
В 2017 году 2 муниципальные школы (ДЮСШ по водно-гребным видам
спорта и СДЮСШОР «Приволжанка») стали призерами конкурса, проводимого
среди детско-юношеских спортивных школ Республики Татарстан.
В республиканском смотре-конкурсе «Лучший детский тренер
спортивной школы – 2017» 8 тренеров муниципальных ДЮСШ стали
победителями и призерами.
Во время летнего сезона 2017 года 7 812 учащихся ДЮСШ были
обеспечены путевками в детские оздоровительные лагеря, в том числе 2 028
отдохнули в лагерях «Молодая гвардия» и «Экран».
Международные мероприятия
В 2017 году в г.Казани впервые на территории России были реализованы
три крупных международных проекта.
Международный образовательный форум FISU Volunteer Leaders
Academy (с 2 по 8 июля). В нем приняли участие 110 представителей волонтерских движений или организаций из 91 страны-члена FISU. Учредителями форума стали Международная федерация студенческого спорта (FISU) и Республика Татарстан. Ключевыми спикерами форума стали международные эксперты FISU, UNESCO, Международного олимпийского комитета, WADA, а также
представители оргкомитетов будущих универсиад и предстоящих чемпионатов
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мира среди студентов 2018 года. Форум был высоко оценен участниками и организаторами и представлен президентом FISU О.В.Матыциным на Генеральной Ассамблее FISU на Всемирной летней универсиаде 2017 года в Тайбее.
Шестая Международная конференция министров и высших должностных
лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС VI), прошла
в Казани с 13 по 15 июля 2017 года, ее участниками стали руководители и
представители органов исполнительной власти в области спорта действительных и ассоциированных государств-членов ЮНЕСКО, а также заинтересованных международных правительственных и неправительственных организаций.
В МИНЕПС VI приняли участие более 700 представителей из 97 стран.
Этап чемпионата мира по самолетному спорту в дисциплине
«авиагонки – формула-1» (Red Bull Air Race) (22-23 июля)
В этапе гонки в Казани приняли участие 22 пилота из 15 стран.
Телевизионная трансляция чемпионата осуществлялась на 149 стран мира. В
публичных зонах соревнования посмотрели 90 000 зрителей.
В 2017 году была продолжена работа по подготовке к проведению чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»
2019 года (далее – Чемпионат).
В 2017 году разработаны брендбук, маркетинговая и коммуникационная
программы, концепция сайта. Проведен всероссийский конкурс по созданию
талисмана Чемпионата. 15 мая 2017 года в рамках церемонии открытия финала
V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
в Краснодаре состоялась презентация официальных талисманов (Алтын и Алмаз).
Ведется строительство международного выставочного центра «Казань
Экспо», который станет главной соревновательной площадкой Чемпионата.
Под строительство объекта отведен участок площадью в 74,8 га, расположенный рядом с международным аэропортом «Казань».
14-19 октября состоялась поездка делегации Республики Татарстан на
мировой чемпионат «Ворлдскиллс» в г.Абу-Даби (ОАЭ) с целью изучения
опыта. 19 октября в рамках церемонии закрытия состоялась передача флага
WorldSkills от президента WorldSkills Abu Dhabi-2017 Мубарака Аль Шамси и
исполнительного директора WorldSkills Abu Dhabi – 2017 Али Аль Марзуки
Мэру г.Казани И.Р.Метшину. 21 октября на центральной сцене
ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г.Сочи дан старт эстафете
флага WorldSkills.
Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 и Кубок конфедераций-2017
В 2017 году в г.Казани состоялось 4 матча, в том числе 3 игры группового
этапа и полуфинал: 18 июня (Португалия-Мексика), 22 июня (Германия-Чили),
24 июня (Мексика-Россия), 28 июня (Португалия-Чили).
В преддверии Кубка конфедераций в Казани проведено 2 тестовых матча.
Были протестированы паспорта болельщиков (FAN-ID), а также введение
режима «Последняя миля».
Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 в Российской Федерации
состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года (16 июня: Франция - Австралия, 20
июня: Испания-Иран, 24 июня: Польша – Колумбия, 27 июня: Германия –
Южная Корея).
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В рамках подготовки к проведению чемпионата определено место
размещения билетного центра на Кремлевской набережной. Открыты три
центра выдачи Fan-ID, подготовлен проект культурной программы, утверждена
площадка проведения фестиваля болельщиков FIFA на территории Центра
семьи «Казан».
Городские и республиканские мероприятия
В 2017 году проведено 240 спортивно-массовых мероприятий по 54
видам спорта, в том числе 91 чемпионат и первенство, 54 турнира и спортивномассовых мероприятия, 6 спартакиад. Общее количество участников
спортивно-массовых мероприятий составило 118 000 чел.
Наиболее крупные:
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
- Всероссийский день бега «Кросс Нации»;
- муниципальный этап турнира «Золотая шайба»;
- муниципальный этап турнира «Кожаный мяч»;
- Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый
мяч»;
- Казанский легкоатлетический марафон;
- «Казанский полумарафон»;
- традиционная первомайская легкоатлетическая эстафета;
- Казанский лыжный марафон;
- турнир по бадминтону на Кубок Мэра г.Казани.
Традиционно в г.Казани массово проходят городской этап Всероссийских
соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова, а
также городской этап Всероссийских соревнований юных футболистов
«Кожаный мяч», в которых принимают участие более 5 000 детей и подростков.
Мероприятия
Золотая шайба
Кожаный мяч

Охват участников в 2017 году
77 команд – 1540 чел.
203 команды – 4060 чел.

Содействие массовому укреплению здоровья учащихся школ города
оказывает их участие в многочисленных спортивных мероприятиях как
городского, так и республиканского, всероссийского уровня. Свыше 14 тысяч
школьников города посещают различные школьные секции (волейбол,
баскетбол, футбол, мини-футбол, хоккей, шахматы, бадминтон). Традиционно
проводилась спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений
г.Казани по 10 видам спорта, в которой в 2016/2017 учебном году приняли
участие около 55 тыс. чел.
Комплекс «Готов к труду и обороне»
Продолжена работа по реализации в г.Казани проекта Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
способствующего
увеличению
количества
горожан,
систематически
занимающихся физической культурой и спортом. Сейчас в комплексе ГТО
зарегистрированы свыше 155 тыс. жителей г.Казани. Полностью выполнили
комплекс в 2017 году 14 275 жителей города.
Проект реализуется в 4 центрах тестирования – на базах спортивных
комплексов «Трудовые резервы» и «Тасма», на базе Поволжской академии
физкультуры, спорта и туризма и на Центральном стадионе, а также на 37
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пунктах тестирования, расположенных на территориях общеобразовательных
школ. В 2018 году планируется открытие еще двух центров на базе стадионов
«Локомотив» и «Ракета».
Более 30 мероприятий проведено в этом году с общим охватом
74 062 чел., в том числе «ГТО рассвет», прошедшее 22 июня в 4 утра и
посвященное началу Великой Отечественной войны, и городской фестиваль
среди старшеклассников на выполнение норм ГТО.
Сегодня можно констатировать, что комплекс ГТО внедрен и вызывает
активный интерес у жителей города.
Планы на 2018 год
- увеличение количества систематически занимающихся физической
культурой и спортом;
- строительство объектов: плавательного бассейна на территории МБОУ
ДО ДЮСШ «Смена» (СК «Форвард») по ул.Химиков, 40, футбольного поля с
натуральным газоном для ДЮСШ «Приволжанин» на территории
общеобразовательной школы №24 по ул.Комиссара Габишева, д.15, купола для
мини-футбольного поля на стадионе «Тасма», 13 универсальных спортивных
площадок для занятий дворовыми видами спорта;
- реконструкция стадиона «Локомотив» МБОУ ДО ДЮСШ по лыжным
гонкам (ул.Футбольная, д.1), стадиона «Ракета» (ул.Стадионная, д.1а) и футбольного поля ДЮСШ «Стрела» (ул.С.Халтурина, д.3);
- капитальный ремонт плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ плавания «Касатка» по ул.Р.Зорге, д.64.
Молодежная политика
Молодежная политика г.Казани направлена на создание условий для самореализации молодежи, повышение ее социальной активности, поддержку
общественных инициатив, организацию занятости молодежи и подростков,
профилактику и противодействие распространению асоциальных явлений в молодежной среде, гражданское и патриотическое воспитание и организацию отдыха детей и молодежи.
Направления деятельности
Инфраструктура молодежной политики города Казани представлена пятью учреждениями.
Подростковые клубы по месту жительства
Одним из направлений формирования и реализации молодежной политики является система работы с детьми и подростками по месту жительства. В
МБУ МП «Объединение подростковых клубов по месту жительства “Подросток”» функционирует 58 подростковых клубов, где организован досуг для
14 580 юных казанцев. Традиционно в кружках и секциях проводятся занятия
по художественному, творческому и спортивному направлениям. В рамках программы развития технического творчества в этом году открыты 2 учебные мастерские в центрах «Арена», «Авангард», в которых ведутся занятия по
3D-моделированию, робототехнике, механотронике, smartagro-технологии,
авиамоделированию.
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В июне 2017 года был проведен чемпионат
по дворовым видам спорта, что стало первым шагом к возрождению дворовых игр, доступных
оздоровительных тренировок, спортивных игр для
молодежи. В чемпионате приняло участие более
300 подростков группы риска. Всего учреждением
проведено более 300 мероприятий, что на 10%
больше, чем в 2016 году.
Организация отдыха и оздоровления детей г.Казани
В летний период в загородных лагерях Казани был организован отдых
14 319 детей, что на 1 477 чел. (или на 11%) больше, чем летом 2016 года (12
842). Всего летом 2017 года функционировали 25 загородных лагерей, из которых 14 муниципальных и 11 лагерей предприятий г.Казани. Общее количество
детей всех категорий, отдохнувших в муниципальных лагерях, – 15 137 (в
2016 году – 13 072). В пяти лагерях вузов г.Казани прошло 14 смен (научные,
творческие, спортивные, проектные), в которых приняло участие почти 2 тыс.
студентов.
Система молодежных социальных служб
С целью оказания адресной помощи на базе КЦСО «Доверие» организована деятельность 8 служб по разным направлениям: детский телефон доверия,
профилактика табакокурения и алкоголизма, работа с наркозависимыми и созависимыми, служба примирения несовершеннолетних, оказание помощи детям,
пострадавшим от жестокого обращения, уличная социальная работа с беспризорными и безнадзорными детьми.
В 2017 году в клубе «Школа счастливой семьи» проведено 62 групповых
мероприятия для молодежи.
Охват по всем направлениям деятельности КЦСО «Доверие» составил
55 507 чел., по сравнению с 2016 годом количество охваченных увеличилось на
35%.
Деятельность социально-реабилитационного центра для детей и подростков с девиантным поведением «Дуслык»
В 2017 году в отделении с круглосуточным пребыванием было обслужено
124 несовершеннолетних. Реабилитировано 94 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.
В октябре 2017 года на базе ОЛ «Заречье» был проведен Международный
фестиваль визуального творчества «Киношка» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, где юные кинематографисты, сценаристы, актеры и
журналисты со всей России, а также из Казахстана и Латвии представили свои
работы. В рамках ежегодного большого тура «Путешествие Деда Мороза» Дед
Мороз поздравил воспитанников центра «Дуслык». Также депутаты Государственного Совета Республики Татарстан поздравили детей с Новым годом, исполнив их желания в рамках ежегодной благотворительной акции «Письмо Дедушке Морозу».
Казанский молодежный центр им.А.Гайдара
Главная задача Казанского молодежного центра им.Аркадия Гайдара –
создание площадки для совершенствования профессиональных навыков детей и
молодежи, развития новых талантов в целях роста числа перспективной и кон-
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курентоспособной молодежи. Количество обучающихся в кружках и студиях
КМЦ им.А.Гайдара выросло до 1154 чел. (в 3,5 раза больше, чем в 2016 году).
Открыты «Школа детского телевидения», студии ритмики и спортивной аэробики для всех возрастов, «Театральная мастерская» для детей и молодежи,
«Студия моды и стиля» для подростков.
Продолжена работа по укреплению материально-технической базы подведомственных учреждений.
Мероприятия
В 2017 году было проведено более 200 мероприятий, среди которых образовательные смены и общегородские праздники, творческие конкурсы и фестивали, спортивные и интеллектуальные соревнования.
Межвузовский фестиваль «День первокурсника» среди студентов вузов и
ПОО (общее количество участников – более 5500 чел.) является отличным
стартом для начала творческой жизни в вузе и способствует открытию новых
талантов. Молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие» и студенческий фестиваль национального творчества «Ягымлы яз» (общее количество
участников – более 5 тыс. чел.) призваны содействовать культурному образованию школьников, студентов, молодежи, указывать путь к профессиональному
самоопределению в сфере эстрадного искусства, поднимать престиж и статус
педагогической деятельности. Фестивали «Весенняя капель» и «Студенческая
весна» (общее количество участников – более 10 тыс. чел.) на протяжении многих лет эффективным являются способом повышения уровня художественного
творчества студенческих коллективов.
Одним из самых ожидаемых событий для молодежи города является День
молодежи (более 10 тыс. участников). Ежегодно для гостей праздника наряду с
традиционной концертной программой от популярных казанских и российских
исполнителей организуются и новые интерактивные площадки, например, Битва мужских парикмахеров – Barbershop Battle.
8 июля – в День семьи, любви и верности – в г.Казани стартовал конкурс
«Казань – город счастливых семей», в котором приняло участие более 50 семей.
Конкурс прошел по трем номинациям, а его итоги были подведены 23 сентября
на Фестивале семей Татарстана-2017. Главная цель конкурса – популяризация
ценностей семейной культуры и воспитание в молодежной среде позитивного
отношения к семье и браку. Новые проекты получили большую поддержку жителей города. В сентябре прошел XVI Парад российского студенчества, который объединил около 20 тысяч студентов-первокурсников казанских вузов и
ссузов. За обладание Кубком Мэра г.Казани по интеллектуальным играм «Что?
Где? Когда?» в декабре сразились 100 команд сильнейших игроков России из
40 городов.
Рекордным по численности стало патриотическое шествие «Бессмертного полка». Более
100 тыс. чел. вышли на улицы города в память о
своих родных и близких, в память о победе в
Великой Отечественной войне.
Традиционно в преддверии новогодних
праздников в Казанской Ратуше были подведены итоги конкурса на соискание именной стипендии Мэра и вручены дипломы
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70 выдающимся школьникам, студентам и аспирантам вузов и ПОУ. Конкурс
проводится уже в 23-й раз, и в 2017 году был установлен рекорд по количеству
поданных работ – 201.
Достижения, успехи
По итогам 2017 года молодежная политика Татарстана отмечена 8 благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) как лучшая в России по 8 приоритетным направлениям.
Казань по итогам года стала лучшим муниципальным образованием среди 45 муниципалитетов Республики Татарстан в сфере реализации молодежной
политики республики.
В ноябре в г.Симферополе состоялся финал премии «Студент года России-2017», на котором г.Казань представляли активисты городских общественных организаций. Казанский студент Нафис Сиразетдинов одержал победу в
главной номинации, став лучшим студентом страны. Мария Рязанова стала победительницей в номинации «Доброволец года». В конкурсе «Лучший молодой
менеджер России» победила Дина Гайзатуллина.
«Лига студентов» вошла в тройку лучших на Всероссийском конкурсе
студенческого самоуправления.
В 2017 году МБУ МП «КЦСО “Доверие”» и МБУ МП «Городской центр
“Ял”» одержали победу в Республиканском смотре-конкурсе муниципальных
образований, выиграв 2 автобуса Ford Transit.
Основные задачи на 2018 год:
- дальнейшее укрепление и развитие инфраструктуры учреждений молодежной политики;
- сокращение негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде;
- формирование гражданского и патриотического мировоззрения молодежи, повышение ее социальной и творческой активности;
- поиск новых инновационных форм работы с молодежью.
Социальная защита и поддержка населения
В настоящее время численность льготных категорий граждан г.Казани составляет:
- ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, –
1007;
- труженики тыла – 11338;
- инвалиды – 81846;
- дети-инвалиды – 4139;
- многодетные семьи – 7518.
В рамках подготовки и празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне были проведены следующие мероприятия:
- реставрация и косметический ремонт 102 мемориальных комплексов;
- адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны; обслуживание пожилых людей на дому;
- текущий ремонт в 41 квартире одиноко проживающих ветеранов;
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- выделены субсидии на приобретение жилья 25 ветеранам Великой Отечественной войны на сумму 31,571 млн. руб.;
- с апреля проводились торжественные митинги и вахты памяти, дворовые праздничные мероприятия, народные гуляния.
В рамках Декады пожилых людей организованы:
- благотворительные акции «Спешите делать добрые дела», «Квартиру –
в порядок», «Огородный десант», «Ветеран живет рядом»;
- культурно-досуговые мероприятия с охватом более 5 тыс. чел.
Социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья. Из бюджета г.Казани ежегодно выделяется материальная помощь для
семей, воспитывающих детей-инвалидов, одиноких матерей-инвалидов и одиноких матерей-инвалидов, воспитывающих детей-инвалидов (в 2017 году единовременную материальную помощь получили 332 семьи). В рамках городской
декады инвалидов проведено городское торжественное мероприятие с концертной программой.
С 1 января 2017 года решением Казанской городской Думы от 13.12.2017
№6-22 родителям (усыновителям, опекунам и попечителям) детей-инвалидов,
за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении,
предоставлено право на налоговую льготу на имущество физических лиц.
Проект «Добрая Казань»
Одним из приоритетных направлений развития г.Казани является формирование культуры благотворительности. По инициативе органов местного самоуправления г.Казани с 2016 года в столице Республики Татарстан реализуется проект «Добрая Казань», объединивший надежные благотворительные фонды, социально ориентированные компании и городские средства массовой информации и ставший катализатором принципиальных изменений в данной сфере на городском и региональном уровнях.
На сервисе Добро Mail.Ru число казанских фондов, прошедших проверку,
увеличилось с 6 до 10, а сумма сборов в пользу благотворительных проектов
Казани превысила 5 млн. руб.
В рамках проекта «Добрая Казань» прошли весенняя и осенняя недели
добра и школьные благотворительные ярмарки в городских парках. На весенней ярмарке было собрано более 5 млн. руб., на осенней ярмарке – почти
3,5 млн. руб. Все средства, собранные на ярмарках, были переданы в пользу
благотворительных фондов города.
Также в рамках данного проекта Исполнительный комитет г.Казани
предоставил в безвозмездное пользование 3 квартиры для семей, готовых взять
на воспитание приемных детей с особенностями развития. Это трехкомнатные
квартиры площадью около 95 кв.м каждая. Квартиры переданы семьям в безвозмездное пользование с пролонгацией до достижения приемными детьми совершеннолетия. Каждая из трех семей, участвующих в проекте, прошла профессиональное обучение по воспитанию детей с особенностями развития. В
настоящее время в этих семьях воспитываются 1-2 ребенка. Благодаря улучшению жилищных условий и увеличению жилой площади в рамках проекта «Добрая Казань» у данных семей появилась возможность взять на воспитание еще
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до 4 детей.
Второй год подряд реализуется проект «Дневник добрых дел». Печатное
издание «Дневник добрых дел» – это аналог традиционного школьного дневника на русском и татарском языках. Данный проект приучает первоклашек совершать бескорыстные добрые поступки.
С сентября 2017 года работает благотворительный склад «Хорошие руки». Склад расположен по адресу: г.Казань, ул.Калинина, д.3 и предоставляет
возможность получения вещевой помощи (одежда, обувь, бытовая техника) для
малоимущих жителей и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С
начала этого года более 6 тысяч казанцев сдали свои вещи, более 3 тысяч нуждающихся получили необходимые вещи.
28 ноября 2017 года стартовал социальный проект «Добрый фудтрак»,
который на постоянной основе обеспечивает горячим питанием бездомных и
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На данный момент фудтрак работает 5 раз в неделю в сквере по улице Б.Шахиди, а также один раз в
неделю в Доме ветеранов, предоставляя не менее 50 порций горячего питания.
30 ноября в Казани прошел первый гала-концерт Всероссийского фестиваля детского творчества «Добрая волна», который стал также презентацией
масштабного культурно-благотворительного общероссийского движения. Для
1,5 тысячи юных зрителей и их родителей выступили звезды российской эстрады. В концерте участвовали шесть юных жителей Казани с ограниченными
возможностями здоровья. Со следующего года фестиваль «Добрая волна» станет ежегодным.
6-7 декабря в г.Казани состоялся II Открытый форум «Добрая Казань.
Благотворительность: опыт регионов», который объединил на одной площадке
ведущих федеральных экспертов, руководителей ресурсных центров и благотворительных организаций из разных городов России, а также местное сообщество. За два дня в «Доброй Казани» приняли участие около 300 представителей
благотворительных фондов и некоммерческих организаций из 22 городов страны. Спикерами стали ведущие российские эксперты в области благотворительности.
Важным шагом является открытие ресурсных классов для детей с расстройством аутистического спектра в школах №1, 65, 97, 156 и 168. Таким образом, услуга для таких детей стала доступной в разных районах города.
В 2018 году планируется продолжить вектор развития благотворительности в рамках проекта «Добрая Казань» и запустить ряд новых проектов.
Взаимодействие с общественными и религиозными организациями
Сохранение межнационального и межконфессионального согласия в городе является одним из важных направлений деятельности Исполнительного
комитета г.Казани.
В
столице
Татарстана
проживают
представители
более
115 национальностей, действуют 36 национально-культурных автономий,
181 религиозная организация, зарегистрирована 61 политическая партия, более
100 общественно-политических движений и формирований.
2017 год для Казани был богат на значимые мероприятия в межнацио-
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нальной и межрелигиозной сфере. Это VII Съезд мусульман Татарстана; III
Съезд народов Татарстана, VI Съезд Всемирного конгресса татар, дискуссия по
актуальным вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в рамках IV Форума социально-ориентированных некоммерческих
организаций, круглый стол по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в рамках Рамочной комиссии Совета Европы по защите
национальных меньшинств, III Форум православной общественности Республики Татарстан.
О работе с религиозными организациями
Сегодня в Казани действуют 118 культовых объектов, из них: 60 мечетей
(в 2016 году – 59), 43 православных храма, 12 церквей других христианских
направлений, 1 синагога, молельные дома Бахаи и Кришны.
Всего в столице Татарстана функционирует 181 религиозная организация:
88 – исламских, 49 православных, 2 старообрядческие церкви, 1 – католическая,
1 армянская апостольская, 35 протестантских, 2 – иудейские, 1 – бахаи, 1 –
кришнаитов и 1 – буддистов.
17.04.2017 в г.Казани прошел VII Съезд мусульман Татарстана с участием
более 1200 имамов со всей республики, руководителей министерств и ведомств,
глав муниципальных образований. На Съезде вновь были избраны председателем ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин и главным казыем РТ Джалиль хазрат
Фазлыев.
19.10.2017 в Исполнительном комитете г.Казани была проведена встреча
в преддверии III Форума православной общественности РТ, прошедшего в
г.Казани 24 ноября. На встрече участники обсудили планы, имеющиеся проблемы, совместные задачи, а также намеченные мероприятия.
2017 год был показательным и в вопросе взаимодействия православного и
мусульманского духовенства. Спортивные, интеллектуальные и благотворительные мероприятия были направлены на гармонизацию межнациональных и
межконфессиональных отношений. В ноябре-декабре 2017 года православные
храмы и мечети г.Казани приняли участие в Спартакиаде православной и мусульманской молодежи в рамках Муниципальной программы по укреплению
гражданского согласия в г.Казани на 2014-2018 годы. В очередной раз представители духовенства показали пример мира и согласия между конфессиями.
В конкурсе «Лучшие культовые объекты г.Казани» приняли участие 28 православных церквей и 33 мечети. В 2017 году победителями стали Храм Сошествия
Святого Духа и мечеть «Аль-Марджани».
Все действующие мечети Казани во время двух главных исламских
праздников (Ураза-байрам и Курбан-байрам) приняли более 50 тыс. верующих
горожан и гостей столицы. Уже третий год на празднике Курбан-байрам организуется своевременный вывоз биоотходов для переработки на заводе в
г.Елабуге.
15 июня в Казанской Академии тенниса состоялся V Республиканский
ифтар, на котором присутствовало более 10 тыс. чел.
В день Крещения Господня 19.01.2017 во всех храмах Казанской епархии
состоялись праздничные богослужения. Для казанцев, желающих совершить
крещенский обряд, в городе было подготовлено 5 купелей. В местах проведе-
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ния обряда были созданы необходимые условия. В крещенских купаниях приняли участие около 7 тыс. чел.
Традиционно оказывается содействие Казанской епархии Русской Православной Церкви в организации и проведении дважды в год крестного хода в
честь одной из самых чтимых икон – Казанской иконы Божией Матери:
21 июля – в честь обретения и 4 ноября – в честь прославления иконы. В
крестных ходах приняло участие более 11 тыс. чел. Также в 2017 году продолжилась активная работа по восстановлению Собора Казанской иконы Божией
Матери на месте обретения иконы. На конец года высота собора достигла 39
метров.
Сотрудничество с национально-культурными автономиями
В настоящее время в г.Казани функционируют 36 национальнокультурных автономий.
В городе созданы условия для обучения и воспитания детей на родном
языке в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных
учреждениях. Функционирует Центр образования «Многонациональная воскресная школа». В 2017/2018 учебном году в Многонациональной воскресной
школе обучаются 417 учащихся в 22 отделениях (в 2016/2017 году – 363 учащихся в 21 отделении).
В общеобразовательных учреждениях г.Казани большое внимание уделялось изучению культуры, традиций и обычаев народов, проживающих в
г.Казани. Учащиеся принимали активное участие в городских конкурсах «Татар
кызы», «Татар егете», «Добрый молодец», «Красна девица»; в комплексе мероприятий, посвященных 111-летию со дня рождения М.Джалиля, 131-летию со
дня рождения Г.Тукая, Дню русского языка и 218-летию со дня рождения
А.С.Пушкина; в Кирилло-Мефодиевских чтениях, фестивалях «Казан-йорт»,
«Ягымлы яз»; проводили встречи с деятелями культуры и искусств республики
и др. На базе Дома Дружбы народов Татарстана организовываются уроки
дружбы и согласия для учащихся 7-х классов учреждений образования
г.Казани. Каждый урок посещает около 250 учеников.
В ноябре 2017 года состоялся обучающий семинар для экскурсоводов
г.Казани, в декабре – курсы для специалистов, осуществляющих перевод документов на государственные языки Республики Татарстан и выполняющих лингвистическую экспертизу документов.
Исполнительный комитет г.Казани оказывал содействие в организации и
проведении ежегодных традиционных народных праздников и фестивалей,
таких как народный праздник кряшен «Нардуган», русский народный праздник
«Масленица», праздник тюркских народов «Науруз», татарский национальный
праздник «Сабантуй»; Всероссийский фольклорно-этнографический фестиваль
«Кузьминки» и многих других.
04.12.2017 в ГБКЗ им.С.Сайдашева Исполнительным комитетом г.Казани
и Ассамблеей народов Татарстана был организован I фестиваль «Музыка многонациональной Казани».
Совместно с Ассамблеей народов Татарстана и редакцией журнала «Ялкын» ежемесячно выходит рубрика «Ачык сандык» («Открытый сундук») и
ежегодно выпускается журнал «Казань многонациональная». Каждый читатель
может ознакомиться с менталитетом, культурой, традициями, обычаями, кух-
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ней, национальным костюмом, народным творчеством и праздниками, а также
языком народностей, проживающих в г.Казани.
Вопросы предупреждения межнациональных и межконфессиональных
конфликтов рассматриваются совместно с Ассамблеей народов Татарстана на
ежеквартальных заседаниях круглых столов и заседаниях рабочей группы по
профилактике правонарушений, совершаемых иностранными гражданами в
муниципальном образовании г.Казани, с участием представителей
правоохранительных органов и руководителей национальных общественных
объединений Ассамблеи народов Татарстана.
О публичных мероприятиях общественно-политического характера
Особое место в деятельности Исполнительного комитета г.Казани занимает работа по взаимодействию с политическими партиями и общественнополитическими организациями и объединениями, направленная на анализ политической, экономической и социальной обстановки на территории города.
На конец 2017 года в г.Казани зарегистрирована 61 политическая партия.
В 2017 году в Казани прошло 276 различных публичных мероприятий, в
которых приняли участие более 28 тыс. чел. (в 2016 году – 1586 мероприятий,
56 тыс. чел.). Из них проведено: 59 мероприятий с политическими требованиями, по социальным вопросам – 25, агитационных – 13, по религиозной тематике
– 179. Широкий общественный резонанс вызвали темы защиты социальноэкономических прав граждан республики, проблема обманутых дольщиков и
ипотечников, различные социальные проблемы населения, а также новые вопросы – банковский кризис, строительство мусоросжигательного завода, юбилей октябрьской революции, информирование о выборной программе кандидатов на предстоящих выборах Президента Российской Федерации в 2018 году и
встреч с ними.
Задачи на 2018 год
- создание в г.Казани благоприятной атмосферы для поддержания межнационального и межконфессионального согласия;
- исполнение Муниципальной программы по укреплению гражданского
согласия в г.Казани на 2014-2018 годы;
- содействие религиозным и национально-культурным организациям в
реализации социально значимых программ, способствующих межнациональному и межконфессиональному взаимопониманию и согласию в г.Казани.
VII. Общественная безопасность
Правоохранительная деятельность.
Профилактика правонарушений и террористической деятельности
За 2017 год в г.Казани проведено 2889 мероприятий, в том числе: 502 –
общественно-политических, из которых 337 – с участием Президента Республики Татарстан; 549 – пикетов и митингов; 1024 – спортивных мероприятия и
477 – иных. В целях охраны общественного порядка было задействовано свыше
60 тыс. сотрудников полиции.
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Наиболее значимые мероприятия – Кубок Конфедераций-2017; IX Международный экономический саммит России и стран Организаций исламского
сотрудничества «Россия – Исламский мир: Kazan Summit-2017»; заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета под
председательством Премьер-министра Российской Федерации Д.А.Медведева;
День Республики Татарстан и День города Казани, День Победы.
За 2017 год зарегистрировано 20032 преступления, количество которых
по сравнению с прошлым годом сократилось на 3,1%.

Уровень преступности составил 162,6 преступления на 10 тыс. населения.
Раскрываемость составила 44,1%, по тяжким и особо тяжким преступлениям –
54,2% – лучшие результаты за последние 6 лет.
В 2017 году зарегистрировано 73 убийства, 123 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и 117 фактов изнасилований. Процент расследованных убийств составил 98,5%, умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью – 98,2%, изнасилований – 98,3%. На 4,5% уменьшилось количество
преступлений против собственности.
Зарегистрировано 107 разбойных нападений и 450 грабежей. Показатель
раскрываемости данных видов преступлений составил 88,5% и 84,8% соответственно.
Зарегистрирован 8061 факт тайного хищения имущества, снижение по
сравнению с 2016 годом составило 4,9%.
Количество совершенных квартирных краж в 2017 году уменьшилось на
35,5% и составило 131 факт.
Отмечено снижение количества зарегистрированных угонов и краж автотранспорта. Раскрываемость данных видов преступлений составила 83,1% и
50% соответственно.
Зарегистрировано 3563 факта мошенничества, в том числе 1769 совершены с использованием средств сотовой связи и Интернета. Раскрываемость составила 34,6% (в 2016 году – 28,9%).
В 2017 году выявлено 1025 преступлений экономической направленности, из которых 233 коррупционных преступления, в том числе 68 фактов получения/дачи взятки, 9 фактов коммерческого подкупа, 30 фактов служебного
подлога, 50 фактов превышения и злоупотребления должностными полномочиями. Выявлено 10 преступлений по фактам хищения бюджетных денежных
средств, 8 – в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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Пресечена деятельность 41 незаконного игорного заведения. Изъято 983
единицы игрового оборудования. Возбуждены уголовные дела по 14 преступлениям за незаконную организацию и проведение азартных игр.
В 2017 году окончено производство по 672 преступлениям, связанным с
незаконным оборотом наркотиков, за совершение которых к уголовной ответственности привлечено 573 человека, 1973 человека привлечено к административной ответственности. Из незаконного оборота изъято более 103 килограмм
наркосредств, большую часть из которых составляют синтетические наркотики.
Сотрудниками ОВД перекрыто 25 каналов поставки наркотиков (в 2016 году –
23).
Также в зоне внимания полиции находилось 218 алко- и наркопритонов,
содержателям которых вынесены официальные предупреждения.
В 2017 году возбуждено 13 уголовных дел по 33 преступлениям экстремистской направленности, в том числе по 27 фактам возбуждения ненависти
либо вражды. К административной ответственности за пропаганду и публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики привлечено 3 человека, за распространение экстремистских материалов – 1. Вынесено 44 прокурорских предостережения и 1 прокурорское представление в отношении физических лиц о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.
В 2017 году в сфере миграционного законодательства выявлено 8608
нарушений (в 2016 году – 6463). За пределы Российской Федерации выдворено
866 человек (в 2016 году – 681).
К уголовной ответственности привлечено 289 участников организованных преступных формирований, разыскано 37 членов ОПФ, объявленных в розыск по уголовным делам. В 2017 году раскрыто 183 преступления, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ.
Выявлено 104 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия,
из них огнестрельного – 92. Из незаконного оборота изъято 14 единиц огнестрельного оружия и 583 единицы боеприпасов.
В общественных местах города установлено 8040 камер видеонаблюдения, из них 1284 – в рамках программы «Безопасный город» и 6756 – «Безопасный двор».
В 2017 году зарегистрировано 9631 преступление, совершенное в общественных местах и на улицах г.Казани, удельный вес в общем массиве преступлений составил 48,1% (снижение на 0,1%). Процент расследованных преступлений данной категории составил 41,1% – лучший результат за последние 10
лет. В том числе зарегистрировано 4340 уличных преступлений, это 21,7% от
общего числа зарегистрированных преступлений (за 2016 год – 22,6%).
Использование систем видеонаблюдения способствовало раскрытию и
расследованию 335 преступлений и 358 административных правонарушений.
В 2017 году ранее судимыми лицами совершено 2693 преступления,
удельный вес составил 30,8%.
Одной из основных причин роста количества преступлений, совершенных
указанной категорией граждан, является трудовая неустроенность. Так, из 1959
ранее судимых и вновь совершивших преступление человек 1584 официально
не были трудоустроены, то есть 81% не имел постоянного заработка.
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В 2017 году лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, совершено 2538 преступлений. «Пьяная» преступность по сравнению с
2016 годом снизилась на 4,8% (в 2016 году – 2666). За распитие спиртных
напитков и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения привлечено к административной ответственности 10136 чел. В отношении нетрезвых граждан совершено 607 преступлений, что в 1,4 раза больше,
чем в 2016 году.
В истекшем году инициировано 5057 проверок различных объектов торговли, по результатам которых составлено 740 административных протоколов,
возбуждены уголовные дела по 13 преступлениям (ст. 238 УК РФ). Изъято более 20 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.
За 2017 год на территории г.Казани зарегистрировано 1836 дорожнотранспортных происшествий, при которых 42 человека погибло и 2087 получили ранения. Погибших детей нет, ранено – 234.
Дорожно-транспортные происшествия
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В отчетном периоде за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечен 4671 чел. В результате проведенной профилактической работы число ДТП по вине нетрезвых
водителей сократилось на 45,6% – 56 фактов.
В 2018 году работа по обеспечению правопорядка на территории
г.Казани будет продолжена.
Основными направлениями профилактики терроризма и экстремизма в г.Казани в 2017 году являлись:
- реализация Муниципальной программы профилактики терроризма и
экстремизма в г.Казани на 2016-2020 годы;
- обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения Кубка конфедераций FIFA-2017;
- категорирование и паспортизация вновь введенных в эксплуатацию мест
массового пребывания людей на территории г.Казани.
На реализацию мероприятий программы профилактики терроризма
и экстремизма в г.Казани выделено 180 тыс. руб. для организации повышения
профессионального уровня муниципальных служащих (бюджет г.Казани). На
базе Российского исламского института проведено обучение по повышению
профессионального уровня 60 сотрудников Исполнительного комитета
г.Казани. В сентябре 2017 года в рамках реализации муниципальной програм-
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мы проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и месячнику «Экстремизму-Нет!».
В 2017 году продолжена работа по обследованию и категорированию
вновь введенных в эксплуатацию мест массового пребывания людей на предмет
антитеррористической защищенности. Постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 15.05.2015 №2397 «О перечне мест массового пребывания
людей» (с учетом изменений) в перечень мест массового пребывания людей в
г.Казани включено 513 объектов.
В настоящее время на все объекты разработаны и утверждены паспорта
безопасности.
За отчетный период АТК в г.Казани проведено 13 заседаний Антитеррористической комиссии в г.Казани, на которых рассмотрено 23 вопроса. Руководителям функциональных и структурных подразделений Исполнительного комитета г.Казани выданы соответствующие поручения по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности на курируемых объектах и территориях. Данные поручения находятся на постоянном контроле. В результате
обстановка в области противодействия терроризму и экстремизму на территории г.Казани оставалась стабильной и контролируемой.
Задачи в области профилактики терроризма в 2018 году
- реализация мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы;
- выполнение муниципальной программы профилактики терроризма и
экстремизма в г.Казани на 2016-2020 годы;
- организация работы по уточнению и корректировке перечня мест массового пребывания людей, актуализации паспортов безопасности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий);
- противодействие экстремистской деятельности, обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности особо важных и режимных объектов;
- участие в обеспечении безопасности проведения чемпионата мира по
футболу FIFA 2018.
В рамках Программы профилактики правонарушений и преступлений в г.Казани на 2016-2020 годы в 2017 году отремонтировано 16 общественных пунктов охраны порядка (ул.Академика Королева, д.43, ул.Гагарина, 28б,
ул.К.Цеткин, д.11, ул.Восстания, д.25, ул.Кутузова, д.17, ул.Айдарова, д.22,
ул.Б.Урманче, д.10, ул.Ю.Фучика, д.50, ул.Кул Гали, д.7, ул.Островского, 39,
ул.Ипподромная, д.18, ул.Гвардейская, д.22, ул.А.Попова, д.2, ул.Академика
Арбузова, д.48, Военный городок-33, д.5, ул.Академика Губкина, д.40), еще два
помещения ОПОП заменены (ул.Солидарности, д.17 взамен ул.Липатова, д.3а,
пр.Победы, д.18 взамен ул.Дубравная, д.5а). Ведется поиск помещения взамен
ОПОП по пр.Победы, д.50. В новых помещениях также проведен ремонт, на который Исполнительным комитетом г.Казани привлечено более 7,5 млн. руб.
внебюджетных средств.
Кроме того, проводится ремонт зданий отделов полиции «Савиново»,
«Авиастроительный».
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В целях оказания помощи лицам, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке в результате
алкогольного опьянения, создано Муниципальное автономное учреждение
«Центр помощи “Возрождение”», которое приступило к своей деятельности в
феврале 2017 года. С начала года в МАУ «Центр помощи “Возрождение”» доставлен 801 человек.
В течение года было организовано 9 заседаний Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в г.Казани, в том числе проведены
совместные заседания с Антитеррористической комиссией в г.Казани, с Антинаркотической комиссией в г.Казани, а также с Городским штабом по координации деятельности народных дружин. Всего на заседаниях было рассмотрено
13 вопросов. По итогам проведенных заседаний руководителям функциональных и структурных подразделений Исполнительного комитета г.Казани выданы
соответствующие поручения по обеспечению общественного порядка на улицах города, в том числе во время проведения праздничных мероприятий (День
города, День знаний, День Победы и т.д.), а также мероприятия по формированию здорового образа жизни, профилактике алкоголизма и наркомании, профилактике социальных мошенничеств, ресоциализации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы.
В результате обстановка в области обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории г.Казани оставалась стабильной и контролируемой.
На сегодня по г.Казани в Региональный реестр, формируемый МВД по
Республике Татарстан, внесено 382 народные дружины с количеством участников 2789 чел. (в 2016 году – 358 дружин общей численностью 2720 чел.). Члены
народных дружин осуществляют патрулирование на закрепленных за дружинами территориях на добровольной основе, что также способствует сохранению
общественного порядка на территории города.
Исходя из обстановки основные усилия в 2018 году будут сосредоточены
на:
- охране общественного порядка в преддверии и в период проведения
чемпионата мира по футболу FIFA 2018;
- повышении качества работы по предупреждению и раскрытию преступлений;
- совершенствовании системы общей и индивидуальной профилактики
правонарушений.
Профилактика безнадзорности и правонарушений,
наркомании в подростковой среде
В 2017 году Исполнительным комитетом г.Казани в соответствии с действующим законодательством проводилась работа по профилактике безнадзорности и правонарушений, наркомании и токсикомании среди детей и молодежи,
защите законных прав и интересов несовершеннолетних и недееспособных
граждан.
В 2017 году была оптимизирована структура органов системы профилактики безнадзорности правонарушений среди несовершеннолетних.
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Всего в 2017 году поставлено на учет 1530 подростков, совершивших
преступления и административные правонарушения, снято с учета – 1541, из
них в связи с исправлением – 944. Всего по итогам 2017 года на профилактическом учете в органах внутренних дел по г.Казани состоит 1049 несовершеннолетних правонарушителей. В 2017 году на учет поставлено 1145 неблагополучных семей. Всего же на учете в правоохранительных органах состоит 1233 неблагополучных семьи. Лишено родительских прав 90 родителей.
На 20,1% снизилось количество несовершеннолетних, привлеченных к
уголовной ответственности. Также снизилась доля привлеченных к уголовной
ответственности несовершеннолетних жителей Казани, составив 65% от общего
количества привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних.
В прошлом году данный показатель составлял 73,5%.
В результате проведенных профилактических мероприятий число преступлений, совершенных подростками, сократилось с 438 до 336. Удельный вес
преступности несовершеннолетних по сравнению с прошлым годом также снизился с 5% до 3,8%, достигнув минимального значения за последние 12 лет.
На особом контроле находятся вопросы, касающиеся наркомании, суицидов, алкогольных отравлений, и связанные с ними вопросы организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями.
В 2017 году в зоне повышенного внимания оставался вопрос профилактики суицидов среди несовершеннолетних. В результате целенаправленной работы количество суицидов по сравнению с 2016 годом уменьшилось и составило 2 случая (в 2015 году – 5, в 2016 году – 4).
Продолжается межведомственная работа по реализации республиканского проекта «Молодежный сертификат». За 6 лет существования проекта всесторонней профилактической работой было охвачено 494 несовершеннолетних
правонарушителя. Указанные подростки не совершили ни одного рецидивного
преступления.
Продолжена индивидуальная работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении. Активизирован процесс раннего выявления таких
семей. Работа ведется с 326 семьями, в которых проживают 588 несовершеннолетних.
Благодаря межведомственному взаимодействию из 1486 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП, 755 человек, свыше 50% (в 2016 году –
40,97%) посещают спортивные секции и кружки по различным направлениям.
Количество семей, состоящих на межведомственном учете по причине
злоупотребления алкогольными напитками, – 102, в них детей – 168. Количество пролеченных – 41 чел. Нуждаются в лечении 62 человека, с которыми проведены профилактические беседы с участием врача-нарколога.
Антикоррупционная политика

В целях совершенствования системы противодействия коррупции, устранения причин и условий коррупционных проявлений в отчетном году была
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продолжена реализация Комплексной антикоррупционной программы муниципального образования г.Казани на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Мэра г.Казани от 29.12.2014 №332.
В рамках реализации указанной программы организована работа Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в г.Казани, являющейся координационным органом при Мэре г.Казани. Проведено 5 заседаний,
на которых рассмотрено 15 вопросов, в том числе: «Об организации работы по
предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2016 год муниципальными служащими, лицами,
замещающими муниципальные должности, руководителями подведомственных
муниципальных учреждений», «О мерах по обеспечению открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд», «О деятельности должностных лиц органов местного самоуправления г.Казани, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений», «О минимизации бытовой
коррупции в органах местного самоуправления г.Казани и подведомственных
муниципальных учреждениях и предприятиях», «О проведении мероприятий,
приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря» и др.
Комиссией органов местного самоуправления и муниципального органа
г.Казани по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих, должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) в 2017 году
проведено 33 заседания, на которых рассмотрено 65 материалов по вопросам:
представления муниципальными служащими недостоверных и (или) неполных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(36 материалов); несоблюдения муниципальными служащими требований к
служебному поведению (6 материалов); дачи согласия бывшим муниципальным служащим на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы на условиях гражданско-правового договора (9 материалов); невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и (или) несовершеннолетних детей (3 материала); уведомления муниципальных служащих о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (10 материалов); обеспечения соблюдения муниципальными служащими требований к
служебному поведению либо осуществления мер по предупреждению коррупции (1 материал).
По итогам заседаний Комиссии 8 муниципальных служащих в связи с
представлением недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах) привлечены к дисциплинарной ответственности.
Должностными лицами кадровых служб, ответственными за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, в 2017 году проведено
более 800 проверок достоверности и полноты сведений о доходах муниципальных служащих и лиц, претендующих на замещение данных должностей, путем
направления письменных запросов в налоговую службу и с использованием

93

портала услуг Управления Росреестра по Республике Татарстан. В связи с выявленными нарушениями материалы в отношении 36 муниципальных служащих рассмотрены на заседаниях Комиссии. Всего в органах местного самоуправления г.Казани в 2017 году в связи с представлением недостоверных и
(или) неполных сведений о доходах привлечено к дисциплинарной ответственности 16 муниципальных служащих.
В целях организации работы по выявлению случаев несоблюдения установленных действующим законодательством ограничений и запретов за отчетный период проведено 1839 проверок с использованием базы Федеральной
налоговой службы «Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на предмет участия в коммерческих организациях, соблюдения ограничения на осуществление предпринимательской деятельности. Нарушений не выявлено.
За отчетный период проведена 181 проверка соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении
ими после ухода с муниципальной службы трудового договора или гражданскоправового договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством. По результатам проверок фактов несоблюдения бывшими муниципальными служащими установленных ограничений при трудоустройстве не установлено.
В целях профилактики коррупционных проявлений 471 муниципальный
служащий и 91 кандидат на замещение данной должности прошли добровольное тестирование с использованием системы «Полиграф» (детектор лжи).
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Всего за последние три года данную проверку прошли 1437 чел.
Впервые в истекшем году все муниципальные служащие представляли не
только сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, но и сведения об адресах сайтов в сети Интернет, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.
В соответствии с требованиями федерального законодательства, а также в
целях соблюдения муниципальными служащими установленных ограничений и
запретов, предотвращения конфликта интересов принято постановление Мэра
г.Казани от 22.08.2017 №229, которым утверждено Положение о порядке получения муниципальными служащими разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов
управления.
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Разработана Памятка для лиц, замещающих муниципальные должности,
по соблюдению ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных действующим законодательством, которая направлена для изучения и
использования лицам, замещающим муниципальные должности, а также депутатам Казанской городской Думы.
Организована работа по противодействию коррупционным проявлениям
в подведомственных муниципальных учреждениях и предприятиях г.Казани.
В связи с поступающими обращениями граждан с жалобами на большие
очереди к специалистам по работе с дошкольными учреждениями организована
работа по исправлению сложившейся ситуации. В структуре Управления образования создан отдел по работе в автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад», выделено 4 дополнительные ставки специалистов. С ноября 2017 года прием граждан по вопросам постановки на учет и зачисления детей в детские сады осуществляется ежедневно (с понедельника по
пятницу).
Продолжена работа по анализу официальных сайтов образовательных
учреждений (школ, детских садов) на предмет размещения ежегодного отчета о
привлечении и расходовании внебюджетных средств. В 2015 году более 70%
проверенных общеобразовательных учреждений не размещали соответствующие отчеты на своих официальных сайтах. Данная ситуация создает возможность коррупционных рисков, так как отчет о привлечении и расходовании
внебюджетных средств не представлен широкой общественности. В ходе проведенной работы в 2015-2017 годах 46 руководителей общеобразовательных и
дошкольных образовательных учреждений были привлечены к дисциплинарной ответственности. По итогам проверки, проведенной в 2017 году, установлено, что все общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии) и
более 92% дошкольных образовательных учреждений (детские сады) разместили на своих сайтах отчеты за 2016 год о привлечении и расходовании внебюджетных средств.
В феврале и декабре отчетного года проведено пять семинаров для руководителей школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. На
семинарах были рассмотрены вопросы представления руководителями учреждений сведений о доходах, размещения отчетов о привлечении и расходовании внебюджетных средств, обсуждены ситуации конфликта интересов в школах и детских садах и другие вопросы, направленные на сокращение коррупционных проявлений в образовательных учреждениях.
В целях исключения фактов коррупции среди сотрудников детских оздоровительных лагерей МБУ «Городской центр по организации оздоровления,
отдыха, занятости детей и молодежи “Ял”» разработаны правила антикоррупционного поведения для сотрудников детских лагерей, памятка «Как противостоять коррупции?», утвержден и исполнен План мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год. При приеме на работу со всеми работниками
проводятся профилактические беседы, выдаются антикоррупционные памятки.
Минимизация контакта «чиновник – гражданин» – одна из основных задач в реализации антикоррупционной политики. Здесь следует отметить оптимизацию сроков и процедур предоставления муниципальных услуг, в том числе
путем перехода на их оказание в электронном виде.
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На официальном портале органов местного самоуправления г.Казани
размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей за 2016 год. Имеется подраздел «Казань
против коррупции», где граждане могут посредством электронной почты сообщать информацию обо всех случаях проявления коррупции (в том числе анонимно). Продолжена работа телефона горячей линии по вопросам коррупции в
органах местного самоуправления г.Казани.
В целях совершенствования антикоррупционного образования, формирования у молодого поколения нетерпимости к проявлениям коррупции совместно с Молодежным клубом интеллектуального творчества г.Казани в ноябредекабре проведена серия игр «Что? Где? Когда?» на антикоррупционную тематику, в которой приняли участие школьники 9-10 классов. Аналогичная интеллектуальная игра проведена в летний период в детских оздоровительных лагерях. Основная цель данных мероприятий – обратить внимание учащихся на
проблему коррупции, возможности борьбы с ней и вред, который это явление
наносит обществу.
Основной задачей на 2018 год является практическая реализация мероприятий Комплексной антикоррупционной программы муниципального образования г.Казани на 2015-2020 годы в целях повышения эффективности мер,
способствующих предупреждению коррупционных проявлений в органах местного самоуправления г.Казани.
Программа «Безопасный город», защита информации
Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Важной составляющей современной городской среды является ее безопасность, в связи с
чем продолжается работа по оснащению системами видеонаблюдения многоквартирных домов. Так, к концу 2017 года оборудованы 2135 домов, на них
установлено 6827 камер видеонаблюдения.
Для комфорта жителей в составе портала «Открытая Казань» реализован
модуль интеграции с поставщиками видеонаблюдения. Жильцам, имеющим
личные кабинеты на портале, предоставлен доступ ко всем установленным в
рамках проекта видеокамерам, находящимся в радиусе 300 метров от адреса
пользователя. Сейчас пилотный проект запущен в Приволжском и части Советского района г.Казани (микрорайоны Азино-1 и Азино-2).
Для обеспечения безопасности в общественных местах и местах массового скопления людей в г.Казани установлено и эксплуатируется свыше 950 камер наружного наблюдения.
Развернуты системы видеонаблюдения в 15 парках и скверах г.Казани,
где установлена 261 камера.
Комплексное видеонаблюдение организовано на 525 объектах социальной инфраструктуры (5283 камеры), на 7 объектах спортивно-оздоровительной
инфраструктуры (90 камер) и 12 объектах спортивной инфраструктуры
(350 камер).
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Получаемые видеопотоки интегрированы в программные продукты, используемые правоохранительными органами. Камеры, устанавливаемые на
въездах в жилые кварталы, оснащены объективами с изменяемым фокусным
расстоянием, что позволяет фиксировать государственные регистрационные
знаки автомобилей.
За прошедший год на 709 объектах произведена замена элементов систем
пожарной автоматики, на 38 объектах проведено комплексное восстановление
работоспособности противопожарных систем.
Услугами тревожной сигнализации оснащено 719 объектов социальной
инфраструктуры г.Казани, благодаря чему обеспечивается круглосуточное реагирование на сигналы, подаваемые с помощью тревожной сигнализации.
Более 500 школ и дошкольных детских учреждений оборудованы системами контроля и управления доступом.
Информационная безопасность и защита информации. В 2017 году
утвержден порядок эксплуатации средств криптографической защиты информации и перечень организационных и технических мер по обеспечению защиты
персональных данных. Определен порядок осуществления внутреннего контроля состояния системы защиты, организована работа по актуализации сведений об операторах персональных данных и направлению информации в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор) и др.
В ходе реализации проектов по разработке и внедрению муниципальных
информационных систем, системного администрирования локальной вычислительной сети и корпоративной сети передачи данных осуществлены:
- внедрение сертифицированных средств защиты информации в соответствии с техническими проектами на разработку системы защиты;
- обновление правил сетевого взаимодействия в корпоративной сети передачи данных, включая настройки систем межсетевого экранирования;
- настройка функционала защиты от несанкционированного подключения
на сетевом оборудовании;
- усиление мер по контролю за действиями пользователей в сети Интернет.
Также в течение года вносились изменения в групповые политики безопасности доменной структуры, осуществлялись ежедневный мониторинг событий безопасности, реагирование на инциденты. С учетом планов по реализации и модернизации в 2018 году информационных систем по оказанию муниципальных услуг в электронном виде, согласования документов ограниченного
доступа в электронном виде и других систем, в которых предусматривается обработка защищаемой информации, разработан технический проект по защите
каналов передачи данных для возможности безопасного обмена информацией
между структурными подразделениями Исполнительного комитета г.Казани.
В 2018 году будет продолжена работа по реализации комплексных мер по
информационной безопасности, таких как: техническая защита информации,
содержащей государственную тайну, защита каналов передачи данных, обеспечение требований законодательства при обработке персональных данных в
учреждениях социальной сферы.
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Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций
Основные усилия в области гражданской защиты в 2017 году были
направлены на решение следующих задач.
Организация и участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Исполнительным комитетом г.Казани активно проводится профилактическая работа в области защиты населения и территории г.Казани от чрезвычайных ситуаций, противопожарной безопасности и обеспечения безопасности на
водных объектах. Необходимая информация по вопросам безопасности жизнедеятельности регулярно доводится до населения через средства массовой информации и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления г.Казани.
В 2017 году в г.Казани чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
За 2017 год в рамках мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций проведены учения по темам:
- «Деятельность исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций Республики Татарстан при объявлении общей мобилизации, введении военного положения и при выполнении
мобилизационного плана экономики» (август-сентябрь);
- «Реагирование органов управления и сил функциональной и территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан по локализации и минимизации последствий техногенной чрезвычайной ситуации на станции метро
«Суконная Слобода» (сентябрь);
- «Организация выполнения мероприятий ГО в условиях возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Российской Федерации» (октябрь). Всего в 2017 году спланировано и проведено 565 учений и тренировок.
Также в целях повышения уровня практической подготовленности личного состава нештатных формирований гражданской обороны и нештатных аварийно-спасательных формирований проведены соревнования среди санитарных
дружин предприятий г.Казани.
Высокую эффективность в подготовке учащихся общеобразовательных
учреждений к действиям в экстремальных ситуациях показала практика проведения районных и городских соревнований «Школа безопасности», «Юный
спасатель». Всего в данных соревнованиях приняли участие учащиеся 15 школ
города.
Победителем обоих конкурсов признана школа №89 Ново-Савиновского
района г.Казани
Вопросы оперативного реагирования на происшествия в 2017 году решались на высоком профессиональном уровне, что стало возможным благодаря
слаженной работе всех структурных подразделений Исполнительного комитета
г.Казани, участвующих в ликвидации последствий происшествий.
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Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности на
территории г.Казани
Ежегодно Исполнительным комитетом г.Казани проводится комплекс организационных и практических мероприятий по снижению уровня пожарной
опасности.
В истекшем году количество пожаров уменьшилось на 17%, однако количество людей, погибших на пожарах, по сравнению с 2016 годом увеличилось
на 45%, пострадавших – на 3%. Это свидетельствует о том, что, несмотря на активную предупредительную работу, люди продолжают оставаться беспечными.
Статистика пожаров на территории г.Казани

Количество
Всего
Погибло
Пострадало

2013
ЧС
пожары
636
33
36

Количество пожаров по годам
2014
2015
2016
ЧС
пожары
ЧС
пожары
ЧС
пожары
744
672
711
33
36
20
50
56
62

ЧС
-

2017
пожары
597
29
64

В 2017 году поисково-спасательный отряд г.Казани выезжал на происшествия для оказания практической помощи населению города 502 раза, в результате оказания ими помощи горожанам спасено 258 чел., в том числе 24 ребенка.
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности населения города на водных объектах, охране жизни и здоровья горожан
В течение купального сезона 2017 года спасателями поисковоспасательного отряда г.Казани совместно с сотрудниками МОО «ОСВОД
г.Казани» и ГИМС МЧС РТ проведена работа по обеспечению безопасности
населения на воде:
- проведено 30 патрулирований акваторий рек Волги и Казанки;
- в 8 оздоровительных детских летних лагерях проведены занятия по правилам поведения на воде, спасанию утопающих, оказанию первой помощи утопающим и при получении теплового удара;
- в общеобразовательных учреждениях города с учащимися проведены
мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, поведения на воде, на дорогах, в быту;
- на пляжах города организовано и проведено 17 мероприятий по пропаганде безопасного поведения на воде с привлечением городских средств массовой информации;
- среди населения и в школах города распространено 9 635 листовок и
плакатов по правилам безопасного поведения на воде, льду и обучению способам оказания помощи при спасании утопающих.
Результатом проведенной работы является уменьшение количества сообщений о несчастных случаях на воде.
Статистика несчастных случаев на воде в купальный сезон
Годы
Сообщений
Утонуло людей
Спасено

2013
23
22
19

2014
18
12
37

2015
20
5
15

2016
49
13
36

2017
19
11
8
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Работа Единой дежурно-диспетчерской службы
Сократилось время реагирования на возможные аварийные и чрезвычайные ситуации. Во многом это заслуга Единой дежурно-диспетчерской службы
при Управлении гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани (далее – ЕДДС), работающей по схеме «Открытая Казань».
За 2017 год ЕДДС принято и обработано:
- 320610 – всего сообщений, в том числе:
- 317452 – по вопросам ЖКХ;
- 731 – о пожарах;
- 1 911 – о ДТП;
- 516 – об оказании помощи спасателями Поисково-спасательного отряда
г.Казани.
Функционирование ЕДДС в режиме «Открытая Казань» позволяет существенно сократить время на оповещение и принятие решений при возникновении происшествий, в том числе своевременное привлечение сил и средств различных ведомств и организаций, особенно в выходные и праздничные дни.
Анализ конкретных ситуаций показал, что эффективность реагирования
аварийно-спасательных служб увеличилась за последний год на 17%.
Задачи на 2018 год
В 2018 году будет продолжена работа по организации и проведению мероприятий по защите населения и территории г.Казани от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержанию и обеспечению деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, их учет, а также обеспечению первичных мер пожарной безопасности,
поддержанию в постоянной готовности к использованию систем оповещения
населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций,
осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
VIII. Развитие информационных технологий и средств связи
Решение вопросов развития электронного сообщества, создание условий
для качественной реализации положений программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» и Концепции развития цифровой экономики Республики Татарстан являлись приоритетными задачами в развитии информационных технологий г.Казани в 2017 году.
Продолжена работа по реализации муниципальной программы «Развитие
информационных технологий и связи в городе Казани "Электронная Казань" на
2017-2019 годы». Программа направлена на решение таких задач, как перевод
наиболее востребованных муниципальных услуг в электронный вид, развитие
электронных
сервисов,
формирование
единого
информационнотелекоммуникационного пространства и техническое сопровождение информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Исполнительного комитета
г.Казани, организация видеонаблюдения на общественных пространствах, мно-
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гоквартирных домах, в парках и скверах, повышение безопасности на объектах
социальной сферы.
Муниципальные услуги в электронном виде и межведомственное
взаимодействие. Предоставление услуг в электронном виде – один из базовых
элементов цифровой экономики, важнейший компонент информатизации муниципалитета.
В 2017 году определен перечень муниципальных услуг, которые необходимо перевести в электронный вид до конца 2019 года. В перечень вошли
44 услуги, преимущественно ориентированные на потребности предпринимателей и повышение инвестиционной привлекательности г.Казани.
Сегодня Исполнительный комитет г.Казани предоставляет в электронном
виде 7 муниципальных услуг:
1) постановка на учет по программе социальной ипотеки;
2) выдача разрешения на переустройство / перепланировку жилого помещения;
3) выдача разрешения на перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое;
4) назначение опеки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, гражданам (на возмездных или безвозмездных условиях), постоянно проживающим на территории Российской Федерации, или выдаче заключения о возможности быть опекуном;
5) выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
6) прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады);
7) внесение в реестр г.Казани парковочных разрешений инвалидов записи
о парковочном разрешении инвалида, сведений об изменении записи о парковочном разрешении инвалида и о продлении срока действия парковочного разрешения инвалида.
В течение 2017 года велась работа по упрощению и сокращению сроков
выдачи наиболее востребованных муниципальных услуг в сфере архитектуры,
земельных и имущественных отношений. Сроки оказания услуги по образованию земельного участка для реализации с аукциона снизились с 236 до
100 дней, услуги по реализации земельного участка с аукциона – с 225 до
100 дней.
Проведена работа по оптимизации сроков предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного
участка, срок предоставления данной услуги сократился с 60 до 30 дней. Упрощена процедура предоставления муниципальной услуги по согласованию проекта размещения средства наружной информации (паспорт). С 21 до 14 рабочих
дней сокращен срок рассмотрения паспорта размещения вывески, а также перечень запрашиваемых документов и причин отказов в предоставлении услуги.
Дополнительно для удобства граждан и повышения информативности
оказания муниципальных услуг введено СМС-информирование о статусе рассмотрения заявления. За время использования сервиса было направлено более
7 тыс. уведомительных СМС-сообщений.
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В 2017 году внедрена информационная система «Управление муниципальными услугами г.Казани». Система позволяет учитывать все действия, связанные с выполнением муниципальной услуги, вести базу консультаций заявителей, формирует сводные реестры данных Исполнительного комитета
г.Казани, используемых при предоставлении услуг.
Электронная очередь. В целях оптимизации приема посетителей при
обращении за муниципальными услугами в семи подразделениях Исполнительного комитета г.Казани (администрации районов города, Управление архитектуры и градостроительства, Комитет земельных и имущественных отношений,
Управление градостроительных разрешений) внедрена электронная очередь с
возможностью записи на прием как на терминале регистрации, так и через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. Всего
установлено 8 комплексов электронной очереди (терминал + сервер), к которым
подключено 42 информационных табло.
Популяризация ЕСИА. В рамках популяризации и продвижения среди
граждан Единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА)
Исполнительным комитетом г.Казани в подразделениях было сформировано
18 центров обслуживания и зарегистрировано в качестве операторов 110 сотрудников. Благодаря их активной работе за 4 месяца 2017 года в ЕСИА было
зарегистрировано более 26 тыс. граждан. Итогом стало увеличение до 34,3%
числа горожан, имеющих подтвержденную учетную запись ЕСИА (более
354 тыс. чел.).
Также с ноября 2017 года проект «Бесплатный Wi-Fi в городе Казани»
поддерживает авторизацию посредством учетной записи ЕСИА.
Модернизация и содержание инфраструктуры отрасли связи. Общие
показатели: уровень проникновения сотовой связи составил 173%, обеспечен
прием сети LTE на всей территории города, установлены 1880 базовых станций
операторов связи, из них 608 построены в 2017 году.
В рамках программы по переводу подвесных линий связи и воздушнокабельных переходов в подземные коммуникации на территории г.Казани в
2017 году демонтировано 114,7 км подвесных линий. Всего с 2011 года предприятиями связи демонтировано 1284,9 км подвесов. Инвестиции в благоустройство города превысили 1,8 млрд. руб.
Практически завершена работа по переоборудованию домовых систем
коллективного приема телевидения для обеспечения приема цифрового эфирного телевидения. Из запланированных к переоборудованию 3202 многоквартирных домов уже оснащены такими системами 3183 дома. В планах на
2018 год завершение работы на 24 многоквартирных домах.
Активно развивается программа устранения цифрового неравенства для
жителей жилых массивов г.Казани. В 2017 году построены волоконнооптические линии связи в 4 жилых массивах: Царицынский бугор, Салмачи,
Медгородок, Грабарский, что обеспечило широкополосным доступом связи
1734 домохозяйства и 4574 жителей. Всего по итогам 2017 года услуги широкополосного доступа с использованием оптоволоконных линий связи доступны
для 2390 домохозяйств и 5340 жителей, с использованием медных линий связи
подключено 1595 домохозяйств и 6450 жителей.
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Информационные технологии в деятельности Исполнительного комитета г.Казани.
В 2017 году Исполнительным комитетом г.Казани был на 15% обновлен
парк компьютеров и оргтехники. Для подразделений было приобретено
284 компьютера на общую сумму более 14 млн. руб. и 123 единицы печатающих и сканирующих устройств на общую сумму более 3 млн. руб. Для соблюдения принципов конкурентности и оптимизации расходов было организовано
34 открытых аукциона. Экономия от проведения открытых конкурсных процедур составила более 1,5 млн. руб.
Сегодня для нужд Исполнительного комитета г.Казани задействовано более 60 физических и 30 виртуальных серверов.
Для качественного управления внедрена система «Итилиум», которая
позволит оптимизировать расходы на содержание ИТ-систем и прогнозировать
необходимое обновление аппаратного обеспечения.
Весной 2017 года была выполнена работа по инвентаризации объектов
придорожной сети 430 км основных улиц г.Казани. В рамках данной работы
проведена высококачественная панорамная съемка улиц, выявлены и обозначены на карте объекты технических средств организации дорожного движения и
общественного транспорта, придорожных инженерных коммуникаций, рекламные конструкции, элементы благоустройства, зеленые насаждения, объекты
мелкорозничной торговли. Общее количество объектов, введенных в систему, –
более 255 тыс.
Также Исполнительным комитетом г.Казани обеспечивается поддержка
таких популярных информационных сервисов, как «Открытая Казань», портал
открытых данных, система централизованного мониторинга спецтехники, поиск мест захоронений, предварительное согласование средств наружной информации.
Основные задачи на 2018 год
1. Перевод в электронный вид 20 муниципальных услуг.
2. Формирование единой геоинформационной системы Исполнительного
комитета г.Казани, внедрение автоматизированной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности.
3. Развитие инфраструктуры связи: устранение цифрового неравенства
жилых массивов г.Казани, завершение переоборудования систем коллективного
приема телевидения для приема цифрового эфирного вещания.
4. Формирование корпоративной беспроводной сети передачи данных.

IX.

Развитие внешних связей и туризма

В 2017 году Исполнительный комитет г.Казани осуществлял целенаправленную деятельность по развитию международного и межрегионального сотрудничества, закрепления и улучшения положительного имиджа г.Казани, а
также созданию всех условий для комфортного пребывания гостей.
Внешние связи
Казань развивает и укрепляет связи с ЮНЕСКО, ООН, Организацией городов всемирного наследия, Международной ассоциацией столиц и крупных
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городов и т.д. За отчетный период руководство г.Казани для развития партнерских контактов и обсуждения перспективных направлений двустороннего сотрудничества с рабочими и официальными визитами посетило следующие города: Париж (Франция), Стамбул (Турция), Мадрид (Испания), Барселона (Испания), Лондон (Великобритания), Анталья (Турция), Берлин (Германия), Пекин (КНР), Баку (Азербайджан), Рига (Латвия), Астана (Казахстан), Кенджу
(Южная Корея), Липецк, Екатеринбург, Тольятти.
В рамках продвижения г.Казани на международном туристическом рынке
в апреле 2017 года в посольстве России в Испании состоялась презентация туристического потенциала Казани для 60 представителей ведущих туроператоров страны. А уже в июне Казань принимала представителей туроператоров и
средств массовой информации Испании у себя. В результате по итогам визита
были смонтированы видеосюжеты о достопримечательностях г.Казани, которые в начале 2018 года появятся в эфире популярной в Испании, Мексике, Португалии, а также во всей Южной Америке телепрограммы о путешествиях
«Destinos del Mundo».
Также туристический потенциал г.Казани был представлен в Мадриде,
Париже, Риге, Стамбуле.
В 2017 году Казань была представлена на международных туристических
выставках: ITB (Берлин, 8-12 марта 2017 г.), AITF (Баку, 5-8 апреля 2017 г.),
KITS (Казань, 13-15 апреля 2017 г.), Astana Leisure (Астана, 27-29 сентября
2017 г.), WTM (Лондон, 7-9 ноября 2017 г.).
С целью популяризации нашего города в туристические центры и национальные библиотеки четырех городов КНР (Ханчжоу, Гуанчжоу, Шэнчжэнь и
Ченду) были направлены буклеты о городе Казани на китайском языке.
Информация о культурном и историческом наследии города Казани была
размещена в журнале Лиги Исторических Городов (Киото [Япония]), который
был распространен по 113 городам-членам Лиги из 64 стран.
В целях дальнейшего стимулирования внутреннего туризма в 2017 году
была продолжена практика проведения пресс-туров по городам России. Так, в
марте делегация Казани посетила города Йошкар-Олу, Киров и Чебоксары. В
пресс-турах приняло участие порядка 20 представителей туристической индустрии г.Казани (отели, рестораны, туристические фирмы и объекты показа). По
итогам визитов были заключены соглашения в области туризма.
Кроме того, Казань, как город-партнер Евпатории, приняла участие в
акции, приуроченной к десятилетию со дня открытия всемирно известного
туристического маршрута «Малый Иерусалим» в г.Евпатории, в качестве
подарка было направлено тканное полотно с видами Казани для создания
«Ковра дружбы и добрососедства».
В 2017 году были подписаны:
- Соглашение о сотрудничестве между городами Казанью и Ригой
(Латвия) (5 апреля 2017 года);
- Меморандум о взаимопонимании между городами Казанью и Тэджон
(Южная Корея), подписание которого состоялось на 14-м Всемирном конгрессе
организации городов всемирного наследия (ОГВН) в Кёнджу (Южная Корея)
(2 ноября 2017 года).
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Одним из наиболее ярких и значимых событий 2017 года стало
проведение 25 мая первого Сабантуя в столице Французской Республики –
г.Париже на Марсовом Поле.
За отчетный период было организовано пребывание 73 визитов официальных российских и иностранных делегаций, в том числе делегаций городовпобратимов Тебриза (Иран), Брауншвейга (Германия), Ханчжоу (Китай), Стамбула (Турция) и множества других стран.
Были организованы встречи руководства г.Казани с Акимом г.Актобе
(Казахстан) И.П.Усмановым, Мэром г.Парижа Анн Идальго, советником
Полпреда Республики Татарстан в Париже Паскалем Масом, Мэром г.Риги Нилом Ушаковым, Чрезвычайным послом Королевства Бельгии Жаном Артуром
Режибо, Президентом Кыргызстана А.Ш.Атамбаевым, Мэром г.Тебриза Садегом Наджафи, Послом Российской Федерации в Испании и Королевстве Андорры Ю.П.Корчагиным, вице-мэрами г.Брауншвейга госпожой Анке Капхаммель, господином Кристофом Братманном и господином Хельмутом Блоккером
и многими другими.
Туризм
В 2017 году Казань посетило 2 млн. 750 тыс. туристов, что на 10% больше, чем в 2016 году. В этом году больше всего туристов прибыло к нам из
Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Самарской и Ульяновской областей.
Что касается иностранных туристов, то за 2017 год город Казань посетили
185 тыс. чел., преимущественно из Китая, Казахстана, Германии, Турции и Чили.
Традиционно самым привлекательным объектом для туристов является
Казанский Кремль. За 2017 год Казанский Кремль посетило 2 млн. 774 тыс.
экскурсантов и туристов.
Услугами Международного аэропорта «Казань» за 2017 год воспользовались почти 2,6 млн. пассажиров, таким образом, пассажиропоток аэропорта вырос на 30% по сравнению с 2016 годом. В 2017 году были открыты прямые перелеты в Хельсинки (Финляндия), Ригу (Латвия), Гоа (Индия), Пхукет (Тайланд), Пардубице (Чехия), Камрань (Вьетнам), Гренобль (Франция), а также в
Калининград.
Гостиничный комплекс г.Казани представлен 196 гостиницами на 7,7 тыс.
номеров общей вместимостью 18 тыс. мест, включая хостелы. В Казани работают гостиницы международных сетей. Три гостиницы Казани имеют классификацию 5 звезд.
В течение года Казань занимала лидирующие позиции в российских и
международных рейтингах: город вошел в тройку самых популярных городов
России для путешествий в бархатный сезон и для отдыха c детьми на Новый
год. А сайт Booking.com назвал Казань самым гостеприимным городом России.
Мероприятия
2017 год был насыщен различными событийными мероприятиями.
С 16 по 18 февраля в Казани впервые прошло одно из главных российских событий в сфере организации делового туризма – Winter Event Forum. На
форум зарегистрировались 350 участников из 20 городов и порядка 10 представителей комитетов по туризму со всей России.
29 апреля 2017 года на площади около Центра семьи «Казан» состоялось
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ставшее уже традиционным официальное открытие летнего туристического сезона «Расцветай, Казань!».
В дни проведения Кубка конфедераций в г.Казани впервые была организована Гастрономическая рыбная неделя, на протяжении которой 50 ресторанов
города предлагали свои лучшие рыбные блюда жителям и гостям Казани.
Кульминацией рыбной недели стал фестиваль «Фишка», в рамках которого
15 предприятий питания Казани вышли с ассортиментом блюд из рыбы и готовили уху по разным рецептам. Но главной фишкой рыбной недели стало приготовление рыбного супа на 1000 литров. «Большую Казанскую уху» приготовили в огромном котле на открытом огне и угостили всех желающих гостей фестиваля.
В период с 28 по 29 июля в первый раз был организован фестиваль моды,
дизайна и уличного перфоманса «Окно в Париж». В течение двух дней гостей
фестиваля развлекали мимы, клоуны и живые статуи, в вечерней программе фестиваля приняли участие приглашенные гости из Франции – Джаз-бенд
«BA CISSOKO» и лучшие творческие коллективы города. Данное мероприятие
добавило красок в летние дни города, «Окно в Париж» посетили около 10 тыс.
чел.
Третий гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» прошел с 4 по
6 августа на территории Центра семьи «Казан». В фестивале приняли участие
около 90 ведущих кафе и ресторанов города, фермеры из районов республики, а
также участники из других городов: Челябинска, Самары, Вологды, Нижнего
Новгорода, Альметьевска. За три дня фестиваль посетили 45 тыс. чел.
В ночь с 5 на 6 августа в Казани прошло массовое велопутешествие по
городу «Ночной велофест», маршрут которого в рамках проекта «Добрая Казань» прошел по местам проживания известных казанских меценатов и благотворителей. Всего в мероприятии приняло участие около 5 тыс. велосипедистов, в том числе гости из Москвы, Кирова, Иркутска, Бугульмы и других ближайших городов. Среди туристических новинок – экскурсионной маршрут «Ретро-трамвая», проходящий по историческому центру г.Казани.
В конце 2017 года в г.Казани в третий раз стартовал конкурс профессионального мастерства среди работников предприятий туристской и гостиничной
индустрий «Звезды гостеприимства». Конкурс проводится по 8-ми номинациям: «Лучший администратор гостиницы», «Лучшая горничная», «Лучший менеджер по туризму», «Лучший гид-экскурсовод», «Лучший официант», «Лучший бармен», «Лучший шеф-повар», «Лучший менеджер ресторана». Проведение итогов конкурса состоится в феврале 2018 года.
Достижения, победы
На протяжении 2017 года Казань принимала участие в различных грантах
и премиях.
В 2017 году Казань получила премию «Золотое яблоко (Golden Apple)» за
достижения в области развития событийного туризма. Для вручения престижной международной премии в период со 2 по 5 мая г.Казань посетила делегация
Международной Федерации журналистов и писателей FIJET, пишущих о туризме. В составе делегации присутствовали представители из Бельгии, Сербии,
Франции, Хорватии, Турции, Египта, Туниса и России.
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Кроме того, Казань была отмечена дипломами «За создание зон отдыха,
улучшение эстетического облика парков и скверов, обеспечение безопасной,
комфортной среды проживания», «За организацию Центра оперативного управления и создание возможности гражданского контроля деятельности органов
местного самоуправления со стороны общества» (информационная система
«Открытые данные»), «За реализацию проекта «Жизнелюб», направленного на
создание условий для творческой самореализации, обеспечение активного долголетия пожилых горожан», «За разработку и реализацию комплекса мер по
упрощению процесса согласования и упорядочению размещения рекламных и
информационных вывесок», «За организацию системы планирования и внедрение новых технологий на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры», «За реализацию экспериментального проекта “День правовой помощи в
сфере ЖКХ”», «За модернизацию сетей ГВС с применением полимерных трубопроводов, повышение надежности и качества водоснабжения» в рамках
X Международного смотр-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС
«Город, где хочется жить» (2017 год).
Задачи на 2018 год
В 2018 году продолжится активная работа по развитию международного
и межмуниципального сотрудничества г.Казани, направленная на укрепление и
повышение позитивного имиджа города в мировом сообществе как крупного
экономического, туристического, исторического и культурного центра.
Будет продолжена линия на укрепление взаимодействия столицы Татарстана с крупными международными организациями, а также на установление,
поддержание и развитие побратимских и партнерских связей с иностранными и
российскими городами с целью изучения и внедрения в городское управление
передового опыта, расширения экономического и культурного сотрудничества,
развития гуманитарных контактов.
Для привлечения большего числа туристов будут разработаны новые туристские маршруты и программы.
В 2018 году планируется начать работу call-центра для туристов.
Календарь событий станет еще более насыщенным. Состоятся все, уже
полюбившиеся и ставшие традиционными, мероприятия предыдущих лет. В
частности, открытие летнего туристического сезона «Ай да, Казань!», ночной
велофест, а также гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» и фестиваль
моды, дизайна и уличного перфоманса «Окно в Испанию». Будут проведены
новые яркие мероприятия: зимний фестиваль «КышДаКар-фест».
Также будет продолжена работа по организации участия в международных туристических выставках и осваивать новые туристические рынки, такие
как рынки Испании, Франции, Китая, Германии и т.д. В 2018 году запланировано участие делегаций г.Казани в международных выставках, которые пройдут в
этих странах.
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X.

Мониторинг общественного мнения, СМИ. Официальный портал органов местного самоуправления города Казани

В 2017 году была продолжена работа по ежедневному мониторингу
средств массовой информации с целью дополнительного анализа городских
проблем.
Продолжена работа по наполнению официального портала органов местного самоуправления города Казани kzn.ru. Сегодня, по данным автоматизированной информационной системы «Мониторинг государственных сайтов», разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации,
портал входит в топ-10 муниципального рейтинга, состоящего из 168 городов
России. Также по результатам исследования информационной открытости органов местного самоуправления системы «Инфометр» в 2017 году индекс информационной открытости портала kzn.ru составил 81,5%.
Данную работу положительно оценивают республиканские ведомства –
kzn.ru принимал участие в различных региональных конкурсах, в частности, в
2017 году портал признан «Лучшей интернет-страницей городских и сельских
поселений» в республиканском конкурсе на лучшее освещение темы местного
самоуправления, занял второе место в номинации «Лучший материал электронных изданий» республиканского конкурса «Человек и природа». Редакции также объявлена благодарность от Министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан за активное освещение реализуемых в данной сфере программ.
В 2017 году на портале kzn.ru было опубликовано 4543 новости.
Поддерживается наполнение новостной ленты портала на английском
языке. За 2017 год опубликовано 1449 переводных материалов (в 2016 году –
1377 материалов, в 2015 году – 757).
На татарский язык за отчетный период переведено 2579 новостей. В течение 2017 года отснято и размещено 461 фоторепортаж и 453 видеорепортажа (в
2016 году – 405 фоторепортажей и 427 видеорепортажей).

Высокий интерес посетителей ресурса традиционно вызывают новости
сферы городского хозяйства: о плановых и аварийных отключениях воды, газа,
электричества, о программе капитального ремонта жилых домов. Также казанцев волнуют новости об аномальных погодных явлениях. Востребованными на
портале по-прежнему остаются программы проведения на территории города
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различных мероприятий. Популярностью традиционно пользуются новости о
мероприятиях с участием Мэра города, а также новости о назначениях, проблемах долевого строительства, открытиях различных новых и реконструированных объектов.
В 2017 году разработана новая версия официального портала kzn.ru, которая призвана обеспечить максимальную информационную открытость органов местного самоуправления Казани.
Новая версия сайта обладает рядом преимуществ. Прежде всего, это
наличие сквозного поиска, мобильной версии и версии для слабовидящих. На
сайте появилась удобная навигация, разработан современный дизайн. Для
удобства пользователей внедрен личный кабинет, в котором они смогут отследить свои обращения в интернет-приемную и ответы на них. Создана база муниципальных правовых актов и иной официальной информации, включающая в
себя свыше 13 тыс. документов с возможностью поиска по ряду критериев.
Еще одним нововведением сайта стал блок «Направления работы» – полезная для горожан информация, размещаемая на сайте, собрана в разделы по
отраслевому принципу. Для нужд средств массовой информации создан раздел
«пресс-центр», в котором размещается качественный фото- и видеоконтент с
возможностью скачивания.
Универсальная платформа, на которой разработана новая версия портала,
позволит в будущем развивать и совершенствовать ресурс в соответствии с потребностями структурных подразделений и запросами горожан.
В 2017 году опубликовано 59 номеров Сборника документов и правовых
актов муниципального образования города Казани. Годовой тираж составил
13 760 экземпляров.
Основными задачами на 2018 год являются:
- работа над наполнением и развитием обновленного портала kzn.ru;
- выпуск 56 тиражей Сборника документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
XI.

Обеспечение деятельности Исполнительного комитета г.Казани
Юридическая деятельность

В сфере правового обеспечения деятельности Исполнительного комитета
г.Казани и его структурных подразделений велась работа по следующим
направлениям:
а) недопущение нарушения действующего законодательства при подготовке проектов нормативных и ненормативных актов;
б) представление интересов Исполнительного комитета г.Казани в судебных и государственных органах;
в) антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов и иных документов, принимаемых Исполнительным комитетом г.Казани.
На правовую экспертизу было представлено более 10 тыс. проектов постановлений и распоряжений Исполнительного комитета г.Казани. На более
чем 1200 проектов были подготовлены заключения.
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Более 240 нормативных правовых актов Исполнительного комитета
г.Казани прошли антикоррупционную экспертизу.
Кроме того, проводилась правовая экспертиза проектов договоров куплипродажи, аренды земельных участков и безвозмездного пользования землей,
подготавливаемых Комитетом земельных и имущественных отношений, –
свыше 1500 проектов договоров.
Принято и (или) организовано участие более чем в 10 тыс. судебных заседаниях.
В 2017 году в судебных заседаниях удалось взыскать более 130 млн. руб.
задолженности в пользу бюджета муниципального образования г.Казани.
На протяжении 2017 года, как и в предыдущих годах, осуществляется
взаимодействие с прокуратурой города по проверке проектов нормативных
правовых актов, проведению их антикоррупционной экспертизы, рассмотрено
более 60 актов прокурорского реагирования.
В 2018 году с учетом существенного изменения федерального законодательства необходимо разработать и принять ряд муниципальных правовых актов.
Кадровая политика
Привлечение и закрепление персонала необходимой квалификации, формирование и непрерывное развитие
высокопрофессионального кадрового
состава, социальная поддержка являются главными приоритетами кадровой политики Исполнительного комитета г.Казани.
За последние 10 лет по вопросу
трудоустройства в Исполнительный
комитет г.Казани обратились около
15 тыс. чел.
В 2017 году обращений по вопросам трудоустройства поступило от
1292 соискателей, из них трудоустроены 39%, включены в базу данных кандидатов для трудоустройства 9%, не соответствуют предъявляемым требованиям
45% и не мотивированы работать на имеющихся условиях 7%.
Больше всего обращаются соискатели в возрасте от 20 до 30 лет (52%) и
женщины (62%).

Источники обращения по вопросам трудоустройства различны.
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Однако уровень соискателей не всегда соответствует предъявляемым
требованиям, что в значительной степени является следствием общероссийской
проблемы – дефицита высококвалифицированных кадров.
Развитие и обучение персонала традиционно находится в фокусе внимания и является одним из приоритетных направлений кадровой политики.
В 2017 году продолжилась системная работа по повышению профессионального уровня сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, в частности:
- в рамках программы адаптации и наставничества прошли обучение
254 новых сотрудника;
- 867 человек повысили квалификацию на различных курсах;
- в рамках корпоративной системы прошли обучение 229 сотрудников.
Итого, среднее количество часов обучения на одного обучившегося сотрудника в 2017 году составило 44 часа (в 2016 году – 33 часа).

Работа со студентами
В 2017 году продолжалась работа по организации практики студентов. За
последние три года получили практический опыт и теоретические знания в органах местного самоуправления 1375 студентов, из них почти 35% приходится
на отчетный год.
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Систематически проводится анкетирование среди студентов, прошедших
практику. Каждый третий из опрашиваемых хотел бы работать в органах местного самоуправления города Казани и приносить пользу жителям города.
Студенты, хорошо зарекомендовавшие себя в период прохождения практики, вносятся в базу данных потенциальных кандидатов.
Корпоративная культура
В целях поддержания преемственности поколений, уважения и сохранения традиций, а также воспитания патриотизма и чувства долга перед Отечеством, ежегодно проводятся чествования ветеранов Великой Отечественной
войны и пенсионеров, ушедших на пенсию из органов местного самоуправления.
Для повышения статуса муниципальной службы c 2012 года проводится
конкурс «Лучший сотрудник в сфере муниципального управления», в котором
за последние три года приняли участие 330 сотрудников органов местного самоуправления г.Казани.

Особое внимание уделяется сотрудникам, для которых Исполнительный
комитет г.Казани стал первым местом работы. На протяжении 10 лет действует
программа адаптации и наставничества, направленная на вовлечение и эффективную трудовую деятельность специалиста. Через данную систему прошло
1862 сотрудника, из них 14% в 2017 году.
В целях вовлечения сотрудников и их семей в мероприятия, связанные с
благотворительностью, третий год в стенах Исполнительного комитета
г.Казани проводятся благотворительные ярмарки. Все вырученные средства
направляются в фонд детям, нуждающимся в помощи. За три года более 1000
сотрудников приняли активное участие в данной акции.
Сохранение здоровья сотрудников организации и своевременное выявление и профилактика заболеваний являются одной из важнейших составляющих
кадровой политики. Диспансеризация сотрудников проходит ежегодно, так, в
2017 году все сотрудники прошли обязательный медицинский осмотр и около
22% прошли бесплатное комплексное скрининг-обследование общего состояния здоровья, проводимое Региональным центром здоровья при ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Министерства здравоохранения
Республики Татарстан.
Обмен опытом
Система работы с кадрами Исполнительного комитета г.Казани была
представлена на Всероссийском конкурсе «Лучшие кадровые стратегии и
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практики на государственной гражданской и муниципальной службе», организованном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
По результатам конкурса кадровая практика Исполнительного комитета
г.Казани была признана одной из лучших среди органов местного самоуправления Российской Федерации и была выбрана в качестве площадки для стажировки сотрудников кадровых служб государственных органов и органов местного самоуправления России.
Осенью 2017 года для представителей 8 субъектов Российской Федерации
был организован HR-практикум, в процессе которого представители кадровых
служб изучили систему работы с кадрами в Исполнительном комитете
г.Казани.
Информационно-статистические сведения о кадровом составе и образовательном уровне сотрудников Исполнительного комитета г.Казани представлены в следующих диаграммах.

В 2018 году планируется продолжить работу в рамках реализации постановления Мэра г.Казани от 26.05.2008 №153 «О кадровой политике органов
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местного самоуправления и муниципального органа муниципального образования г.Казани».
Базой для реализации всех мероприятий по развитию системы управления персоналом остается соблюдение законодательства в области кадрового делопроизводства, муниципальной службы и противодействия коррупции.
Одним из приоритетных направлений станет работа по дальнейшей автоматизации кадрового делопроизводства.

Работа с обращениями организаций и граждан.
Контроль за исполнительской дисциплиной
Ведение делопроизводства и контроль за исполнительской дисциплиной в
Исполнительном комитете г.Казани осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, а
также правовыми актами муниципального образования г.Казани.
В 2017 году была продолжена работа по усовершенствованию документооборота, системы подготовки организационно-распорядительных документов, писем в подразделениях Исполнительного комитета г.Казани.
Обращения юридических лиц
В 2017 году зарегистрировано 43752 входящих документа от предприятий
и организаций (в 2016 году – 43074), из них на бумажном носителе поступило
21993 документа, отсканировано и загружено в систему электронного документооборота 117 856 страниц.
На контроль поставлено:
- 35498 (в 2016 году – 34948) поручений Мэра г.Казани, Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани по документам вышестоящих органов,
письмам предприятий, учреждений, организаций, судов. Количество поручений, поступивших из вышестоящих органов власти, по сравнению с 2016 годом
уменьшилось на 9,6%;
- 22833 (в 2016 году – 24755) контрольных пункта по 3714 (в 2016 году –
3961) постановлениям и распоряжениям Исполнительного комитета г.Казани,
распоряжениям первых заместителей, заместителей Руководителя Исполнительного комитета г.Казани и руководителя Аппарата Исполнительного комитета г.Казани. По мере выполнения документов осуществлялась ежемесячная
оперативная подготовка соответствующего распорядительного документа.
В отчетном году зарегистрировано и направлено в адрес юридических
лиц 13456 исходящих документов (в 2016 году – 10593).
Обращения граждан
В 2017 году в Исполнительном комитете г.Казани зарегистрировано
40710 обращений граждан (в 2016 году – 43457), включающих 42483 вопроса
(в 2016 году – 44748).
На контроль поставлено 37459 (в 2016 году – 41955) обращений.
Зарегистрировано 14873 исходящих ответа на обращения граждан за подписью Руководителя Исполнительного комитета г.Казани, его заместителей,
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руководителя Аппарата Исполнительного комитета г.Казани (в 2016 году –
15095).
1002 обращения являлись коллективными и содержали 21207 подписей.
Таким образом, общее число граждан, обратившихся в органы муниципальной
власти г.Казани в 2017 году, составило 60915.

Тематика обращений граждан в адрес Мэра г.Казани и в Исполнительный комитет г.Казани представлена следующими вопросами:
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Наибольшее количество обращений было связано с проблемами коммунально-бытового обслуживания (18%), благоустройства города (12%), транспортного обслуживания (6%), долевого строительства (6%), дорожного хозяйства (5%), образования (4%), обеспечения граждан жильем (4%).
ГИС «Народный контроль»
Посредством Государственной информационной системы «Народный
контроль» в 2017 году в территориальные и структурные подразделения Исполнительного комитета г.Казани поступило 22258 уведомлений граждан, что
на 2457 больше, чем за 2016 год, и более чем в 8 раз больше, чем за первый год
внедрения системы (2012 год).
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По состоянию на 01.01.2018 статусы уведомлений в ГИС «Народный контроль» выглядят следующим образом:
- находится в работе – 310 (1,4%), в 2016 году – 281 (1,4%);
- решено – 16316 (73,3%) , в 2016 году – 13840 (69,9%);
- отказ – 804 (3,6%), в 2016 году – 1241 (6,3%);
- запланировано – 4828 (21,7%), в 2016 году – 4439 (22,4%).
Количество решенных уведомлений увеличилось более чем на 3% в абсолютных цифрах, это на 2467 решенных уведомлений больше, чем в 2016 году.

Прием населения
Особое внимание уделяется организации личного приема населения. В
2017 году Главой муниципального образования г.Казани, Руководителем Исполнительного комитета г.Казани, его первыми заместителями, заместителями,
руководителем Аппарата, главами администраций районов, руководителями
структурных подразделений Исполнительного комитета г.Казани проведены
приемы граждан, в том числе выездные приемы по месту жительства в районах
города. Всего на личном приеме в органах местного самоуправления г.Казани
принято 4983 гражданина (в 2016 году – 4969). Также состоялись беседы Мэра
города с жителями в прямом эфире в рамках программы «Тема» на телеканале
«Эфир». Кроме того, 12.12.2017 руководителями подразделений и специалистами Исполнительного комитета г.Казани в ходе общероссийского дня приема граждан обратившимся даны устные и письменные ответы на личном приеме и на приеме в режиме аудиосвязи.
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Переписка с организациями, предприятиями, гражданами ведется на языке обращения. Всего в 2017 году переведено с русского на татарский и с татарского на русский 1372 страницы документов (в 2016 году – 1063).
За отчетный период Исполнительным комитетом г.Казани принято
5525 постановлений (в 2016 году – 5530) и 4494 распоряжения (в 2016 году –
5095).
Постоянное внимание уделялось качеству подготовки документов, правильности их оформления. В 2017 году было проверено 13134 проекта на
37929 листах (в 2016 году – 13501 проект на 37055 листах).
Значительную часть проверенных документов составили проекты организационно-распорядительных документов (6352 проекта, или 48%), а также проекты служебных писем и ответов на обращения граждан (5736 единиц, или
44%). Оставшаяся часть (1046 документов, или 8%) – это проекты решений сессий Казанской городской Думы, адресов, благодарностей и пр.
Контроль
На протяжении всего года осуществлялись контроль и координация делопроизводства во всех структурных подразделениях Исполнительного комитета
г.Казани.
Проведены плановые проверки состояния работы с документами, письмами предприятий, организаций и обращениями граждан в структурных подразделениях, по итогам которых были приняты распоряжения руководителя
Аппарата Исполнительного комитета г.Казани, даны рекомендации. Замечания,
выявленные в ходе проверок, устранены в установленные сроки.
В течение года проведены внеплановые проверки организации приема
населения в Аппарате Исполнительного комитета г.Казани. По итогам проверок
было установлено, что требования законодательства по организации приема в
основном соблюдаются. По замечаниям, выявленным в ходе проверок, даны
рекомендации о совершенствовании форм и методов работы с обращениями
граждан, также проведены совещания с лицами, ответственными за организацию приема граждан в подразделениях Исполнительного комитета г.Казани.
В 2017 году был проведен ряд комплексных проверок по 629 адресам, в
том числе проверки:
- внутреннего документооборота по работе с обращениями граждан в
районных администрациях;
- отделов образования по организации приема населения.
Выездные проверки, а также проверки исполнения поручений в результате разговора с гражданами по телефону позволяют объективно оценивать качество работы, проводимой территориальными и отраслевыми подразделениями
Исполнительного комитета г.Казани и муниципальными предприятиями, организациями, учреждениями на местах.
За 2017 год проверено исполнение 166 обращений граждан, поступивших
через вышестоящие органы в Исполнительный комитет г.Казани, а также
напрямую в Исполнительный комитет г.Казани через сеть Интернет, в ходе
прямой связи и в ГИС «Народный контроль». Работа с населением находится
под постоянным контролем руководства Исполнительного комитета г.Казани.
Идет поиск новых комплексных методов решения проблем горожан, повыше-
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ния уровня оперативности и полноты выполнения вопросов, изложенных в обращениях, ответственности исполнителей.
В 2018 году будет продолжена работа в области делопроизводства, своевременной и качественной подготовки документов, а также по обеспечению
дальнейшего совершенствования системы контроля и улучшения исполнительской дисциплины, направленной на полноту, качество и эффективность отработки поручений Мэра г.Казани и Руководителя Исполнительного комитета
г.Казани.
Муниципальный архив
В 2017 году основными направлениями развития архивного дела на территории г.Казани были вопросы комплектования, обеспечения сохранности,
учета и качественного использования документов.
Большое внимание уделялось качественному предоставлению государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде.
За 2017 год всего поступило 10162 запроса, в том числе 6275 запросов через программный комплекс VipNet Client (в 2016 году – 9780 и 5256 соответственно), из них:
- 354 тематических (исполнено – 354, с положительным ответом – 255).
Преобладают запросы по поиску документов (информации) о выделении земельных участков, разрешений для строительства индивидуальных жилых домов, о землеотводе, вводе в эксплуатацию объектов города, выдаче сведений
для оформления наследственных прав на имущество, о биографических данных, родственниках, фактах их проживания в г.Казани, эвакуации во время Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах;
- 9808 социально-правовых (исполнено – 9808, с положительным
ответом – 4761). Преобладают запросы о подтверждении трудового стажа,
льготного стажа, выдаче сведений о заработной плате.

В области использования архивных документов организованы выставки
документальных материалов по темам: «72-летие Победы», «100 лет
Октябрьской революции. 1917-2017». Подготовлены 5 документов и
информация в Государственный комитет Республики Татарстан по архивному
делу на представляемые документы для экспонирования в рубрике «Документ
дня».
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Продолжалось пополнение Архивного фонда Республики Татарстан документами, отражающими экономическое, социальное и культурное развитие
города. Всего на хранение в 2017 году от муниципальных учреждений, предприятий, организаций принято 1432 дела, из них:
- 824 дела управленческой документации;
- 582 дела по личному составу ликвидированных по банкротству организаций города. Конкурсные управляющие по 15 ликвидируемым организациям
прислали уведомления об отсутствии документов для передачи на хранение.
Приняты на хранение документы личного фонда «Мухаметзянов Фикрат
Абдулхакович, 1936 г.р., заведующий общим отделом Исполнительного комитета Казанского городского Совета народных депутатов (1979-1988), краевед»
в количестве 26 дел.
Всего в муниципальном архиве н хранении находятся 116980 ед. хр. документов (в том числе к государственной собственности Республики Татарстан
отнесены 18796 ед. хр.) в 1416 фондах (в том числе 31 фонд документов постоянного хранения, 1380 фондов документов по личному составу, 5 фондов документов личного происхождения).
В отчетном году усилия были направлены на активизацию работы с источниками комплектования, изучение состава документов, паспортизацию ведомственных архивов.
Организованы и проведены семинары по вопросам разработки номенклатур дел, упорядочения документов, составления описей дел и передачи дел на
хранение в архив в структурных подразделениях Исполнительного комитета
г.Казани.
Активно продолжается работа в Единой архивной информационной системе Республики Татарстан (ЕАИС РТ). На 01.01.2018 в данную программу
введено 11308 ед.хр дел.
Основные задачи на 2018 год
- выполнение функций по обеспечению сохранности, учету, комплектованию и использованию документов;
- развитие информатизации архивного дела, обеспечение доступа к архивным документам через информационные ресурсы и поэтапное решение
электронного архивирования.
Наградная политика
За 2017 год было подготовлено и согласовано 2647 наградных документов, что на 27% больше, чем в 2016 году:
- награды РФ – 131;
- награды РТ – 1046;
- муниципальные награды г.Казани – 1470.
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В 2017 году принято участие в подготовке и проведении более 30 торжественных церемоний награждения. Награждено около
470 человек.
Была проведена соответствующая работа по
присвоению звания «Почетный гражданин Казани» и
внесению в Книгу Почета Казани. Высшей награды
города «Почетный гражданин Казани» в 2017 году
были удостоены:
- Усманов Алишер Бурханович, российский предприниматель, меценат;
- Хаматова Чулпан Наилевна, актриса театра и кино, заместитель художественного руководителя Московского академического театра «Современник»,
общественный деятель.
В Книгу Почета Казани были внесены 2 человека и 4 организации:
- Кешнер Вадим Валентинович, артист драмы Казанского академического
русского Большого драматического театра им.В.И.Качалова;
- Калимуллин Рашид Фагимович, композитор, председатель Союза композиторов России и Союза композиторов Республики Татарстан;
- Открытое акционерное общество Казанский завод «Электроприбор»;
- Казанский авиационный завод им.С.П.Горбунова – филиал Публичного
акционерного общества «Туполев»;
- Дом-музей В.И.Ленина;
- Управление Министерства внутренних дел России по городу Казани.
Всего с 2005 по 2017 год высокого звания «Почетный гражданин Казани»
были удостоены 50 человек, в Книгу Почета Казани внесено 99 граждан, коллективов, предприятий, учреждений.
Мероприятия 2017 года. Деловые понедельники
В 2017 году в г.Казани проведено более 620 значимых и массовых мероприятий, в 290 из которых приняли участие первые лица Республики Татарстан.
Это мероприятия, посвященные государственным праздникам, знаменательным
датам, памятным событиям, визитам делегаций из Российской Федерации и зарубежья, а также общегородские.
В отчетном году состоялись визиты в г.Казань российских и иностранных
официальных делегаций. Наиболее значимые – это визит Мэра г.Парижа Анн
Идальго, Мэра г.Риги Н.В.Ушакова, Председателя Правительства Российской
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Федерации Д.А.Медведева, Председателя Государственной Думы Российской
Федерации В.В.Володина, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В.Дворковича и др.
Одним из главных событий 2017 года стало проведение Кубка конфедераций FIFA 2017, каждый матч которого посещало более 40 тыс. чел. Также к
знаковым и масштабным мероприятиям можно отнести проведение первого
международного состязания по киберфутболу Kazan Mayor Cup 2017, юбилейного литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест», первого галаконцерта Всероссийского фестиваля детского творчества «Добрая волна», заседания правления Ассоциации городов Поволжья и Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, МИНЕПС.
Традиционно массово прошли празднования 72-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в акции «Бессмертный полк»
приняло участие более 100 тыс. чел.
В июле 2017 года на праздничной площадке в Березовой роще в честь татарского народного праздника «Сабантуй» были организованы импровизированные национальные подворья 11 муниципальных районов Республики Татарстан, а на главном майдане зрителям представили зрелищный театрализованный пролог, в котором приняли участие звезды татарской эстрады и лучшие
творческие коллективы республики.
Август ознаменовался масштабным праздником в честь Дня Республики
Татарстан и Дня города Казани. В течение нескольких дней проводились
праздничные мероприятия, такие как церемония чествования почетных граждан
города, открытие мемориальных досок первому секретарю Татарского обкома
КПСС Фикряту Табееву и первому секретарю Татарского обкома КПСС Гумеру
Усманову, открытие памятника поэту Хади Такташу, посещение отреставрированного детского парка по ул.Сыртлановой, праздник двора после капитального
ремонта в микрорайоне «Танкодром», фестиваль «Том Сойер Фест Казань»,
Kazan city Racing и скачки на ипподроме и др.
В 2017 году начата работа по подготовке к проведению выборов Президента Российской Федерации, которые пройдут на территории всей нашей
страны 18 марта 2018 года.
На территории г.Казани образованы 450 избирательных участков, в том
числе 34 – в местах временного пребывания избирателей.
В 2018 году в рамках подготовки к выборам Президента Российской Федерации Исполнительным комитетом г.Казани будет проводиться соответствующая работа согласно действующему законодательству о выборах.
В 2017 году для обсуждения актуальных
вопросов, касающихся жизнедеятельности
г.Казани, и оперативного их решения
еженедельно, как правило по понедельникам, в
зале совещаний проводились аппаратные
совещания.
В 2017 году проведено 48 аппаратных
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совещаний должностных лиц органов местного самоуправления г.Казани,
руководителей структурных подразделений Исполнительного комитета
г.Казани и учреждений (в 2016 году – 47), на которых рассмотрено 168
вопросов.
Среди рассмотренных тем – важные вопросы социально-экономического
развития г.Казани, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории города, капитального строительства, реализации молодежной политики, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, развития туризма и
многие другие. В отчетном периоде проведено большое количество крупных
значимых мероприятий, которые также стали постоянными темами обсуждения
деловых понедельников.

Аппаратные совещания и обсуждаемые на них темы широко освещались
в средствах массовой информации.
В 2018 году Исполнительным комитетом г.Казани будет продолжена активная работа по всем направлениям деятельности, планируется проведение
большого количества мероприятий, среди которых масштабное спортивное событие – чемпионат мира по футболу 2018 года. Все актуальные вопросы, несомненно, будут обсуждаться на деловых понедельниках.
Взаимодействие с Казанской городской Думой
В 2017 году Исполнительный комитет г.Казани выстраивал свою деятельность в соответствии с планом работы Казанской городской Думы.
Исполнительный комитет г.Казани в течение года активно принимал участие в организации и проведении мероприятий, проводимых Казанской городской Думой: десять сессий Казанской городской Думы, два заседания Президиума, более 30 заседаний постоянных комиссий и рабочих групп Городской Думы, День депутата и т.д.
Структурными подразделениями Исполнительного комитета г.Казани
были подготовлены и внесены на рассмотрение Казанской городской Думы материалы по 146 вопросам местного значения, относящимся к полномочиям Исполнительного комитета, среди которых: «О создании условий для оказания
медицинской помощи населению на территории г.Казани», «Об освещении
улиц города Казани», «О реализации культурной политики в городе Казани»,
«Об осуществлении муниципального земельного контроля», «О развитии жилищно-коммунального хозяйства и повышении качества жилищно-коммунальных услуг в городе Казани», «Об обеспечении безопасности дорожного
движения» и т.д.
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По результатам обсуждения вопросов на
сессиях Казанской городской Думы в 2017 году поступило 147 замечаний и предложений.
Все они рассмотрены в структурных подразделениях, для их реализации разработаны конкретные меры, в целях устранения замечаний
принято
6 постановлений Исполнительного
комитета г.Казани.
Важной формой взаимодействия Исполнительного комитета г.Казани с
Казанской городской Думой остается проведение совместных ежегодных отчетов перед населением об итогах деятельности за истекший год.
За период с 25.01.2017 по
21.02.2017 проведено 40 встреч с
жителями г.Казани, в которых приняло участие около 6,5 тыс. чел.
На встречах было задано
570 вопросов, основная часть которых относится к сферам благоустройства,
жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и др. Данная форма взаимодействия с населением является перспективной практикой, она помогает
организовать конструктивную работу для решения конкретных вопросов и проблем жителей города.

В течение отчетного периода проводилась работа в рамках осуществления территориального общественного самоуправления (далее – ТОС).
На сегодня в г.Казани зарегистрировано 70 ТОС, из них в жилых массивах действует 56 ТОС. В 2017 году были созданы ТОС «Улица Большая»,
«Олимпиец», установлены границы ТОС «Челюскина», ТОС «Привольный»,
ТОС «Вишневка», ТОС «Левченко», изменены границы ТОС «Большие и Малые Дербышки», «Новое Юдино», «Новое Аракчино».
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В 2017 году ТОС г.Казани
приняли активное участие в конкурсе «Лучшее территориальное
общественное самоуправление года Республики Татарстан». Исполнительным комитетом г.Казани
было организовано проведение
муниципального этапа данного
конкурса, по результатам которого
27 ТОС были признаны претендентами на участие во втором,
республиканском этапе конкурса.
Победителями и призерами
республиканского конкурса стали
20 ТОС г.Казани, сумма грантов составила 8,447 млн. руб. Эти средства пошли
на решение социально значимых вопросов, благоустройство территорий, оборудование детских площадок, обустройство бункерных площадок и другие.
Взаимодействие Исполнительного комитета г.Казани и Казанской городской Думы в 2018 году будет продолжено по всем направлениям работы.
Заключение
2018 год объявлен Годом Добровольца и волонтера в России и Годом
русского писателя Льва Толстого в Республике Татарстан.
2018 год будет богатым на значимые события: чемпионат мира по футболу, который впервые принимает Россия, с 14 июня по 15 июля; традиционные:
День Победы, Сабантуй, День Республики Татарстан и День города Казани и
многие другие.
В 2018 году Исполнительному комитету г.Казани, как и в предыдущие
годы, предстоит решать ответственные задачи, направленные на обеспечение
основных экономических показателей, способствующих сохранению качества и
уровня жизни населения; дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса и повышение инвестиционной и туристической привлекательности г.Казани; исполнение в полном объеме муниципальных программ и обеспечение их финансированием; повышение эффективности мер, способствующих предупреждению коррупционных проявлений и антитеррористической защищенности,
укрепление гражданского согласия.
Мы надеемся, что казанцы окажут поддержку проводимой Исполнительным комитетом г.Казани работе и примут самое непосредственное участие в
проектах, реализуемых в нашей столице.
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I.

Территорияләр үсеше

Казан шәһәре турында гомуми мәгълүмат
Казан шәһәре – Татарстан Республикасының башкаласы. Биредә
республика халкының өчтән бере яши. Казан Россиядәге иң эре сәнәгать,
транспорт, фәнни-мәгариф, мәдәният һәм туристлык үзәкләренең берсе булып
тора.
Казанның гомуми мәйданы 614,2 кв. километрны тәшкил итә. 2017 елның
1 гыйнварына шәһәрдә даими яшәүчеләр саны 1 231,878 мең кеше иде.
Территорияләр буенча шәһәр 7 районга бүленгән.
Казан шәһәре халкының районнар буенча бүленеше
Вахитов
7,2%

Авиатөзелеш
9,5%

Идел буе
20,4%

Киров
9,5%

Совет
25,2%
Мәскәү
10,7%

Яңа Савин
17,5%

Россия шәһәрләренең тормыш дәрәҗәсе буенча 2017 ел рейтингында
Казан өченче урынны яулады. Татарстан Республикасы башкаласы мәгариф,
торак фондка хезмәт күрсәтү, шулай ук юл хуҗалыгы өлкәсендә югары
күрсәткечләре белән аерылып тора.
Шәһәребезнең 2017 елдагы социаль-икътисади үсеше Казан шәһәренең
2030 елга кадәр үсеше стратегиясендә билгеләнгән максатларга, бурычларга
һәм юнәлешләргә туры килде.
2017 ел стратегияне башлау, киеренке системалы эшләү елы булды. Без
шәһәр тормышы һәм эшчәнлегенең төп өлкәләрендәге үсеш юнәлешләрен
билгеләү буенча масштаблы эшнең нәтиҗәсе булган иң мөһим стратегик
документны тормышка ашыруга керештек.
Гамәлдәге эш 2030 елга кадәр Казан шәһәре үсеше стратегиясен
тормышка ашыру буенча чараларның расланган планы нигезендә алып
барылды. Әлеге планда өстенлекле юнәлешләр, конкрет чаралар, сроклар,
башкаручылар, якынча күрсәткечләр билгеләнгән.
Төп өстенлекне шәһәр халкының тормыш дәрәҗәсен күтәрү,
икътисадның реаль секторы эше өчен уңай шартлар булдыру алды.
Казан шәһәре Башкарма комитетының хисап чорындагы эшчәнлеге шәһәр
хуҗалыгының тотрыклы эшләвен тәэмин итүгә, сыйфатлы торак-коммуналь
хезмәтләр күрсәтүгә, халыкның мәгариф, медицина һәм башка хезмәтләргә
ихтыяҗын канәгатьләндерү өчен шартлар тудыруга, гражданнарның аерым
категорияләренә адреслы социаль ярдәм күрсәтүне оештыруга, шулай ук
халыкның иҗади потенциалын тормышка ашыруга һәм мәдәниятне үстерү
шартларын булдыруга юнәлтелде.
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Генераль план
2016 елның декабрендә расланган Казан шәһәр округының шәһәр
төзелешен проектлаштыруның җирле нормаларына (алга таба – Казан
шәһәренең ШТПҖН) төзәтмәләр кертү буенча тәкъдимнәр кабул ителү сәбәпле,
шулай ук Казан шәһәренең ШТПҖН ын гамәлдә кулланып караганнан соң,
хәзерге вакытта эшләнә торган Казан шәһәр округының генераль планы
проекты (алга таба – Казан шәһәренең Генераль планы Проекты) белән бәйләп,
әлеге документ яңа редакциядә әзерләнде. ШТПҖН ның яңа редакциясе Казан
шәһәре Думасының 2017 елның 21 июнендәге 6-17 нче номерлы карары белән
расланды.
2017 елда Казан шәһәренең Генераль планы Проектын әзерләү буенча эш
дәвам итте.
Шәһәрдә демографик хәл Казан шәһәренең гамәлдәге Генераль планын
раслау вакытыннан соң уңай якка кискен үзгәрү сәбәпле, 2014 елда шәһәрнең
яңа Генераль планын эшләү буенча карар кабул ителде. Моның белән бәйле
рәвештә җирле әһәмияткә ия өстәмә объектлар буенча исәп-хисап ясарга һәм
аларны Казан шәһәренең Генераль планына кертергә туры килде. Шулай ук
Казан шәһәренең яңа Генераль планын вакытыннан алда эшләү турындагы
карарга шәһәрнең Казанда 2013 елгы Универсиаданы һәм 2018 елда футбол
буенча дөнья чемпионатын үткәрү турында карар кабул ителгәннән соң
башлангыч алган көчле үсеше дә тәэсир итте. Мондый дөньякүләм дәрәҗәдәге
эре чараларны үткәрү өчен шәһәрдә Казан шәһәренең гамәлдәге Генераль
планына кертелмәгән күпсанлы инфраструктура объектлары төзелде, шул
исәптән күп спорт объектлары, транспорт чишелешләре булдырылды, урам-юл
челтәре реконструкцияләнде. Моннан тыш, федераль законнарның генераль
планнар эчтәлегенә карата таләпләре дә үзгәрде. Казан шәһәренең Генераль
планы Проектын эшләү берничә этапта башкарылды.
1 нче этапта проектлаштыру буенча әзерлек эшләре башкарылды. Алар
чыганак мәгълүматлар җыюны һәм шәһәрдә булган шәһәр төзелеше торышына
һәрьяклап тәфсилле анализ ясауны, проблемалы мәсьәләләрне ачыклауны үз
эченә алды.
2 нче этапта Казан шәһәренең Генераль планы Проекты концепциясе
эшләнде. Шәһәр үсешенең 4 варианты тәкъдим ителде. Биредә, шәһәр яны
зоналарын үзләштерүне бөтенләй кертмичә, үзәкне интенсив үстерүне тәкъдим
иткән кискен-җыйнак варианттан алып хәзерге вакытта төзелешкә ниятләр яки
үсеш программалары булган, шулай ук перспектив үсеш күзәтелгән барлык
территорияләрдәге бар мәйданчыкларны исәпкә алган максималь үсеш
моделенә кадәр бар иде.
Әлеге этапларда проблемалы мәсьәләләр буенча фикер алышу һәм
концепциянең эшләнгән вариантларын карап тикшерү максатыннан,
архитекторлар, экологлар, иҗтимагый оешмалар һәм Казан шәһәре Думасы
депутатлары катнашында Казан шәһәренең Генераль планы Проектын әзерләү
буенча комиссия утырышлары, күпсанлы семинарлар һәм түгәрәк өстәлләр
уздырылды. Нәтиҗәдә, эшләнгән дүрт концепциянең аеруча перспектив
идеяләрен үз эченә алган соңгы концепция эшләп чыгарылды.
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Казан шәһәренең Генераль планы Проектын эшләүнең 3 нче этабы ике
өлешкә бүленде. 2017 елга, Проект концепциясендә тәкъдим ителгән идеяләргә
таянып, шәһәрнең алга таба үсеше буенча нигезле карарлар әзерләүне үз эченә
алган «Проектны нигезләү буенча материаллар әзерләү» дип аталган 3.1 этабы
инде эшләнгән иде.
2017 елда «Проектның раслана торган өлешенә материаллар әзерләү»
дигән 3.2 этабын башкару буенча эш оештырылды. Әлеге этап кысаларында
Казан шәһәренең Генераль планы проекты материалларын алдан карап тикшерү
оештырылды, табылган кимчелекләрне бетерү буенча атна саен эш
киңәшмәләре үткәрелде.
2017 елның 29 ноябрендә Казан шәһәренең Генераль планы Проекты
территориаль планлаштыруның федераль дәүләт мәгълүмат системасында
(ФГИС ТП) урнаштырылды. Бу турыда Проектны килештерү процедурасын
үткәрү өчен вәкаләтле федераль һәм республика органнарына белдерү хатлары
җибәрелде. Федераль һәм республика дәрәҗәсендә килештерү 2018 елның
7 мартында төгәлләнә, шуннан соң ачык тыңлаулар үткәрү планлаштырыла.
Муниципаль контракт нигезендә Казан шәһәренең Генераль планы
Проектын 2018 елның 31 декабренә кадәр раслау планлаштырыла.
2017 елда килештерү өчен кабул ителгән Казан шәһәре белән чиктәш
авыл җирлекләренең генераль планнарына үзгәрешләр кертү проектлары карап
тикшерелде.
Кыска вакыт эчендә Мәскәү-Казан югары тизлекле тимер юл магистрале
(ВСМ) трассасы проектлары, югары тизлекле тимер юл магистрале вокзалы һәм
югары тизлекле тимер юл магистрален төзү белән бәйле башка объектлар һәм
мәрәҗәгатьләр карап тикшерелде.
2017 елның 14 июнендә «Мәскәү-Казан-Екатеринбург югары тизлекле
тимер юл магистраленең Мәскәү-Казан участогы төзелеше» объекты буенча
проект документлары составындагы «Күздә тотылган хуҗалык эшчәнлегенең
әйләнә-тирә мохиткә йогынтысын бәяләү» бүлеге материаллары буенча
җәмәгатьчелек белән фикер алышулар уздырылды.
Хисап тота торган 2017 елда территорияләрне планлаштыру һәм межалау
буенча 84 проект эшләнде, моңа 27 линия объекты да керә. Хәзерге вакытта
йөздән артык планлаштыру проекты өстендә эш алып барыла, шуларның өчесе
– күпбалалы гаиләләргә җир участоклары бирү өчен территорияләрне
планлаштыру проектлары. Хисап чорында территорияләрне планлаштыру
документларын карап тикшерү буенча 24 ачык тыңлаулар үткәрелде, алар
нәтиҗәләре буенча ике проект кына эшләп бетерү өчен җибәрелде. Шулай ук
хисап чорында кызыл линияләр төшерелгән 9400 топографик документ
тикшерелде.
Тарихи үзәкне реконструкцияләү һәм үстерү
Казан шәһәренең региональ әһәмияткә ия тарихи җирлеге
территориясенең (шәһәрнең үзәк өлеше, Иске Татар бистәсе, Адмиралтейство
бистәсе) гомуми мәйданы 2 347 гектарны тәшкил итә. Казан шәһәренең тарихи
җирлеге сагына шәһәрнең әһәмияткә һәм тарихи кыйммәткә ия 431 объекты
алынды.
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Бүгенгә Казан шәһәре территориясендә дәүләт сагы астында булган 553
мәдәни мирас объекты урнашкан, шуларның 119 ы – федераль, 368 е республика, 66 сы җирле әһәмияткә ия.
Реконструкция
Тарихи үзәкне үстерү буенча эшләр кысаларында 2017 елда Тарихи
җирлекләрдә шәһәр төзелеше эшчәнлеге мәсьәләләре буенча ведомствоара эш
төркеменең 3 утырышы оештырылды һәм үткәрелде. Алар барышында 33 объект карап тикшерелде һәм алга таба карап тикшерү өчен Татарстан
Республикасы Президенты Р.Н.Миңнехановка бирелде.
Алар барысы да яхшы дип табылды, объектның архитектура һәм шәһәр
төзелеше ягыннан тышкы кыяфәтен алга таба килештерү өчен җибәрелде.
Аларның иң эреләре: Петцольдның сыра кайнату заводы комплексы, Р.ЯхинЧернышевский-Г.Исхакый-Мәскәү урамнары белән чикләнгән кварталда
биналар салу концепциясе, Н.Столбов урамындагы төрле катлы торак йорт,
Шоссе урамындагы медиакомплекс, Н.Ершов урамындагы үз эченә
күпфункцияле үзәкне, торак йортларны, балалар бакчасын, мәктәпне алган
күпфункцияле комплекс.
2017 елда Казан шәһәрендәге иң матур мәчетләренең берсе булган Әҗем
мәчетен (Фәткуллин урамы, 15 йорт) ремонтлау буенча эшләр дәвам итте.
Объектта
бинаның
стеналары
һәм
нигезе
ныгытылды,
фасады
реставрацияләнде, түбәсе, инженерлык челтәрләре, тәрәзәләр һәм ишекләр
алмаштырылды, сылау-буяу эшләре башкарылды, койма реконструкцияләнде.
Петцольдның сыра кайнату заводы комплексында (Г.Тукай урамы, 97
йорт) 3 объектта эшләр башкарылды. Инвестор акчалары хисабына әлеге
биналарда күтәреп тора торган кирпеч корылмалар торгызылды, түбә
реконструкцияләнде, фасад эшләре башкарыла.
Г.Тукайның әдәби музее (Г.Тукай урамы, 74 йорт) бинасын
реконструкцияләү төгәлләнде. Эш барышында бинаның тышкы ягы
төзекләндерелде, түбәсе, чорма корылмалары, ишек-тәрәзәләр, бүлүче
корылмалар алмаштырылды, бинаның эчендә сылау-буяу эшләре башкарылды,
территориясе төзекләндерелде, коймасы ремонтланды.
Сентябрьдә Сафа Бәхтиев йорты (Г.Тукай урамы, 72 йорт) ачылды. Әлеге
йорт сакланып калган фотосурәтләр буенча янгыннан соң яңадан торгызылды.
Бина ачылгач, анда иҗади остаханәләр һәм офислар урын алды.
Татарстан Республикасы мөселманнарының Диния нәзарәте заказы
буенча мәдәни мирас объектында – бертуган Юнысовларның мөселман
балалары ятимханәсе бинасында (Г.Тукай урамы, 89 йорт) ремонт башланды.
Эшләр иганәчеләр хисабына алып барыла.
Юкка чыгарылган мәдәни мирас объекты – Бикмөхәммәтов йорты
(Ш.Мәрҗани урамы, 10 йорт) октябрьдә яңадан торгызыла башлады. Хәзерге
вакытта инженерлык челтәрләре урнаштырылды, бинаның каркасын торгызу
һәм түбәсен каплау эшләре бара. Эшләрнең беренче этабын (1 бина һәм
ишегалды корылмалары) 2018 елның беренче яртысында төгәлләү
планлаштырыла.
2017 елда керәшеннәр общинасы бинасын (М.Худяков урамы, 11 йорт)
ремонтлау буенча эшләр башкарылды. Хәзерге вакытта бинаның фасадындагы,
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түбәсендәге эшләр, шулай ук бинаның эчендәге сылау-буяу эшләре, идәнгә
плитка җәю төгәлләнеп килә.
2017 елда җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объектын – Мәйханәне
саклап калу буенча (XVIII гасыр, Профсоюз урамы, 20/14 йорт)
Чаралар
Казан шәһәренең тарихи йөзен һәм мирасын саклау, шулай ук
туристларны җәлеп итү максатыннан, 2017 елда түбәндәге чаралар уздырылды:
- апрель – «Иске Татар бистәсе бренды» рәсемле билгесен эшләү һәм аны
алга таба күтәрү буенча иҗади конкурс. Җиңүчеләр 30 августта Шәһәр көне
уңаеннан оештырылган бәйрәм чаралары вакытында «Иске Татар бистәсе
кунаклар чакыра» дигән мәйданчыкта бүләкләнде;
- бөек татар шагыйре Габдулла Тукай истәлегенә багышланган чаралар;
«Тукай эзләре буенча», «Тукай укулары» дип исемләнгән әдәби-музыкаль
кичәләр, фотоконкурс;
- май – К.Насыйри урамы, 38 йорт адресы буенча урнашкан Иске Татар
бистәсенең яңа интерактив мультимедияле музее ачылышы. Экспозиция
заманча мультимедияле җиһаз ярдәмендә XVI гасырдан алып XIX гасырга
кадәр Казан татарларының үзенчәлекле җәмгыяте формалашуы тарихы белән
якыннан танышырга мөмкинлек бирә;
- июнь – Water-Film («Су өстендә кино») проекты старты. Әлеге проект
кысаларында атна саен шимбә көннәрендә шәһәрлеләр Кабан күлендә кино
карый алдылар;
- Түбән Кабан күленең яр буенда Кабан күле хәзинәләре турындагы
риваятьләр хөрмәтенә сандыктагы чәчәк түтәле формасында яңа арт-объект
урнаштырылды;
- август – К.Насыйри исемендәге җәяүлеләр урамында «Китап Бистәсе»
фестивале. Ул халыкның укуга карата кызыксынуын арттыруга, Татарстан
нәшриятларында бастырылган китапларны популярлаштыруга, милли
тәңгәллекне ныгытуга юнәлтелгән;
- «Халык уенчыгы» һөнәрләр фестивале. Аның төп максаты – традицион
халык мәдәниятен, рус һәм татар халкының һөнәрләрен шәһәрнең мәдәният һәм
ял итү мохитендә саклау һәм үстерү;
- Татарстан Республикасы көнендә һәм Казан шәһәре көнендә «Иске
Татар бистәсе кунаклар чакыра» дигән бәйрәм чарасы үткәрелде. Анда
казанлылар һәм кунаклар каршында 600 гармунчы, Татарстанның 28
районыннан иң яхшы халык иҗаты коллективлары – халык иҗатының «Уйна,
гармун» республика конкурсында җиңүчеләр, Фольклор музыка дәүләт
ансамбле, шулай ук халык җыр-бию сәнгатенең «Казан сөлгесе» II Халыкара
фестиваль-конкурсы лауреатлары чыгыш ясады.
- сентябрь – «Игелекле Казан» проекты кысаларында оештырылган
хәйриячелек ярминкәләре. Җыелган бар акча дәвалауга мохтаҗ балаларга
ярдәмгә җибәрелде;
- октябрь – элеккеге «Болгар» номерларында «Монда Тукай яшәде!
Шигърият яшәде...» дигән республикада бердәнбер витрина-экспозиция
тантаналы рәвештә ачылды;
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- декабрь – театральләштерелгән тамашаны, интерактив программаны,
татар милли җырларын һәм халык биюләрен үз эченә алган «Каз өмәсе» татар
халык бәйрәме;
- JadidFest заманча татар мәдәнияте фестивале. Әлеге фестиваль Казанда
инде өченче тапкыр уздырыла. Аңа берничә мәйданчык керә: дизайн-маркет,
лекторий, балалар мәйданчыгы, өстәл уеннары зонасы, экскурсияләр һәм
башкалар.
2017 елда уздырылган мәҗбүри рәвештә үз эченә милли гореф-гадәтләр
һәм мәдәният элементларын алган чаралар туристларның гына түгел, бистәдә
яшәүчеләрнең дә кызыксынуларын арттыруга юнәлтелгән иде, шуңа да көн
саен әлеге территориядә кеше артып торды.
2018 елга бурычлар
2018 елда Бикмөхәммәтов йортын (Ш.Мәрҗани урамы, 10 йорт) һәм
Богородица монастеры комплексын яңадан торгызу, Мәйханәне (XVIII гасыр,
Профсоюз урамы, 20/14 йорт) саклап калу буенча эшләр дәвам итә.
Җәйгә Иске Татар бистәсендә яңа арт-объектлар куелачак: К.Насыйри
урамында фоторамка, Түбән Кабан күле яр буенда һәм Күнче урамында
тематик скульптура композицияләре.
Шулай ук 2018 елга тимерчеләр осталыгының беренче фестивале, тарихи
квестлар үткәрү, яңа экскурсия маршрутлары булдыру планлаштырылган.
II. Социаль-икътисади үсеш
Төп күрсәткечләр, хезмәт базарындагы хәл
Казан шәһәренең 2017 елдагы социаль-икътисади үсешенә анализ ясау
икътисадның төп өлкәләрендәге уңай якка үзгәрешләрне ачык күрсәтә.
Тулаем алганда, 2017 ел да, узган еллар шикелле үк, Казан шәһәре өчен
социаль-икътисади яктан алга таба үсеш елы булды.
Казан шәһәренең икътисади хәле түбәндәге күрсәткечләр белән
характерлана:
Күрсәткечләр
Гомумикътисади шәһәр күрсәткечләре
Тулаем территориаль продукт, млрд. сумнарда
Үзебездә җитештерелеп озатылган товарның
күләме, млрд. сумнарда
Сәнәгать җитештерүе индексы , %
Кулланучылар бәясе индексы, % (уртача бер елга)
Уртача айлык хезмәт хакы, мең сумнарда
Эшсезлек дәрәҗәсе, %
Шәһәр икътисадына инвестицияләр, млрд. сумнарда
Ваклап сату әйләнеше, млрд. сумнарда

Искәрмә: * - бәя;
** - чагыштырырлык бәяләрдә.

2016 ел

2017 ел

2016 ел белән
чагыштырганда
2017ел, %

649,6
359,7

688,9*
354,7*

100,0**
102,0*

100,3
105,5
32,41
0,73
182,6
457,0

100,0*
102,8
33,91*
0,63
196,2*
484,5

104,7*
102,0**
103,5**
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Бәяләүләр буенча 2017 елда Казан шәһәренең тулаем территориаль
продукты 688.9 млрд. сумга җитә.
Валовой территориальный продукт, млрд.руб.
526,5

565,7

610,0

649,6

2013

2014

2015

2016

688,9

2017 оценка

Сәнәгать – Казан шәһәренең социаль-икътисади үсешен билгеләүче
әһәмиятле
икътисад
секторы.
Тулаем
территориаль
продуктның
46,7% сәнәгать җитештерүе өлешенә туры килә.

2016 ел нәтиҗәләре белән чагыштырганда, 2017 ел нәтиҗәләре буенча
сәнәгать җитештерүе 98,3% тәшкил итә.
2017 ел нәтиҗәләре буенча озатылган продукциянең күләме гомумән
шәһәр буенча алганда 365,6 млрд. сум тәшкил итә.
Казан шәһәренең эре һәм уртача сәнәгать предприятиеләре тарафыннан
2017 елда 287,1 млрд. сумлык үзләрендә җитештерелгән товар озатылган, эш
эшләнгән һәм хезмәтләр күрсәтелгән.
Алдагы еллардагы кебек үк, күп тармаклар тотрыклы рәвештә темпларын
арттыруны дәвам итәләр.
2017 ел нәтиҗәләре буенча электр энергиясе, газ һәм пар белән
(14,2%) тәэмин итү, транспорт чаралары җитештерү (11,7% ка), электр
җиһазлары җитештерү (6,3% ка) предприятиеләрендә сизелерлек үсешкә
ирешелде.
Җитештерүчәнлекнең иң нык кимүе кием җитештерү (24% ка),
компьютерлар, электрон һәм оптика эшләнмәләре (21,2% ка), кәгазь һәм кәгазь
эшләнмәләре (18,1% ка), тире һәм тире эшләнмәләре (17,3% ка) җитештерү
предприятиеләрендә теркәлә.
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Сәнәгать җитештерүе күрсәткечләре
400
350
300
250
200
150
100
50
0

112,1

106,0

104,1

100,3
95,6

236,5

268,3

2012

2013

305,9

2014

344,0

359,7

2015

2016

98,3
365,6

110,0
106,0
102,0
98,0
94,0
90,0
86,0
82,0
78,0
74,0
70,0

2017

Шәһәрнең сәнәгать җитештерүе гомуми күләменең 60,6% ы эшчәнлекнең
4 төренә туры килә: химия җитештерү – 33,3%, компьтерлар, электрон һәм
оптика эшләнмәләре җитештерү – 10,3%, электр энергиясе, газ һәм пар белән
тәэмин итү – 8,9%, транспорт чаралары һәм җиһазлары җитештерү – 8,1%.
Инвестицияләр климаты торышы Казан шәһәренең гомумикътисади хәле
һәм үсеш перспективаларының иң мөһим күрсәткечләренең берсе булып тора.
Казан уңайлы инвестиция климатына ия, һәм бу, аерым алганда,
инвестицияләрнең позитив үсешендә дә чагыла.
9 ай эчендә шәһәр икътисадына төп капиталга 101,5 млрд. сум
инвестиция җәлеп ителде, бу узган елгы дәрәҗәдән 2,3% ка югарырак. Шул ук
вакытта эре һәм урта предприятиеләр тарафыннан җәлеп ителгән
инвестицияләрнең гомуми күләме 69,0 млрд. сум, яки узган елгы дәрәҗә белән
чагыштырганда 105% тәшкил итә.
2017 елгы инвестицияләрнең төп юнәлеше – торак төзелеше, белем бирү
объектлары, юл-транспорт инфраструктурасы.
Төп капиталга инвестицияләр структурасында 54% ны җәлеп ителгән
акчалар, 46% – үзебезнекеләр тәшкил итә.
Шәһәрдә технопарклар һәм бизнес-инкубаторлар челтәрен, инвестициявенчур финанславын, яңа инновацион компанияләргә старт этабында ярдәм итү
системасын, сәнәгатьчеләр һәм эшмәкәрләр берләшмәләрен, консалтинг, лизинг
компанияләрен үз эченә алган инновацион инфроструктура үсешенә ярдәм
итүнең нәтиҗәле системасы булдырылды.
Хәзерге вакытта Казан шәһәре территориясендә 30 инновационинвестиция инфраструктурасы эшли: технопарклар, технополислар, индустрия
парклары, бизнес-инкубаторлар. 2017 ел дәвамында эшләп килүче муниципаль
дәрәҗәдәге сәнәгать паркларына һәм мәйданчыкларга «Комбинат» сәнәгать
мәйданчыгы өстәлде.
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Казан шәһәренең 2017 елда тормышка ашырылган эре инвестиция
проектлары арасыннан Пушкин урамындагы күпкатлы җир асты парковкасы
төзелүне, Шоссе урамында урнашкан медиакомплексны аерып карарга мөмкин.
Моннан тыш, Кремль ярында, Федосеев урамында җәмәгать туклануы
объектлары, эченә кертеп эшләнгән биналары булган ике катлы паркингны үз
эченә алган объектлар комплексын урнаштыруны да ассызыклап үтәргә
мөмкин.
Ел нәтиҗәләренә бәя биргәндә, инвестицияләр күләме 196,2 млрд. сум
тәшкил итә, бу бер кешегә күчереп исәпләгәндә 159,2 мең сум була.
Бәяләүләр буенча, 2017 елда икътисад белән мәшгуль кешеләрнең уртача
айлык хезмәт хакы 33 913,3 сум булачак, үсеш темпы 104,7% булыр дип көтелә,
эре һәм урта предприятиеләрдә уртача хезмәт хакы 8,3%, кече
предприятиеләрдә 1,6% ка артачак.
Шәһәр предприятиеләрендә, оешмаларында хезмәт хакын вакытында
түләү мәсьәләсе 2017 елда да элеккечә үк актуаль булды.
2018 елның 1 гыйнварена предприятиеләрдә 236 хезмәткәргә хезмәт хакы
түләү буенча бурыч 18,5 млн. сумны тәшкил итә. Ел башыннан бурыч
15,1 млн. сумга кимеде.
Алдагы еллардагы кебек үк, хезмәт хокукларын бозу буенча кайнар линия
телефоны эшләвен дәвам итте. 2018 елның 1 гыйнварена Тормыш дәрәҗәсен
күтәрү һәм керемнәрне легальләштерү буенча шәһәр комиссиясендә хезмәт
хокукларын бозу буенча 49 мөрәҗәгать кабул ителде, барлык гариза язучыларга
тиешле җаваплар һәм тәкъдимнәр бирелде.
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы «Дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»гы Федераль законны тормышка ашыру
кысаларында Казан шәһәре Башкарма комитеты органнары тарафыннан
муниципаль
хезмәтләр
күрсәтүнең
административ
регламентларын
актуальләштерү буенча эш дәвам ителде.
Казан шәһәре Башкарма комитетының тармак һәм территориаль
органнары тарафыннан 92 муниципаль хезмәт һәм 40 дәүләт хезмәте күрсәтү
тормышка ашырылды. 2017 елда дәүләт хезмәте һәм муниципаль хезмәтләр
алуга 365 меңнән артык гариза кабул ителде.
«Бер тәрәзә» принцибы буенча хезмәтләр алу мөмкинлеге «Татарстан
Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле
үзәге» дәүләт бюджет учреждениесенең «Минем документларым» бренды
астында эшләүче биш филиалында тормышка ашырылды.
Эшмәкәрлеккә ярдәм итү Бердәм үзәге базасында (Мәскәү урамы,
55 йорт) бизнес өчен күпфунцияле үзәк эшли, анда эшмәкәрлек субъектларын
оештыру, үстерү һәм аларга ярдәм итү буенча махсуслашкан хезмәтләр алырга
мөмкин.
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Петербург урамы, 28 йортта («Эшмәкәр йорты») бизнес өчен
күпфунцияле үзәкнең эшмәкәрлек субъектларына һәм юридик затларга
күпфунцияле үзәк хезмәтләрен күрсәтүче өстәмә офисы (ерак эш урыннары)
эшли башлады. Шулай ук монда региональ лизинг компаниясе офисы да
урнашкан. Бүгенге көндә бизнес өчен күпфунцияле үзәк хезмәтләре исемлеге
190 хезмәттән артык исәпләнә. Бу дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль
хезмәтләр, шулай ук кече һәм урта предприятиеләргә ярдәм итү
инфраструктурасын тәшкил итүче оешмалар хезмәтләре.
2017 елның 10 ноябреннән Казан шәһәре, Җиңү проспекты, 62/4 йорты
адресы буенча Хезмәтләр күрсәтү үзәге эшли. Әлеге үзәк «Татарстан
Республикасының күпфункцияле үзәге» дәүләт бюджет учреждениесенең
көньяк филиалының өстәмә офисы булып тора.
Күпфункцияле үзәктә федераль, региональ, муниципаль башкарма
хакимият органнарының, бюджеттан тыш фондларның хезмәтләрен – барлыгы
140 тан артык төрдәге хезмәт алу мөмкинлеге бар.
Ел дәвамында Казан шәһәре күпфункцияле үзәгендә 1105 мең мөрәҗәгать
теркәлгән, аларның төп өлеше элеккечә Росреестр хезмәтләренә туры килә.
2018 елга социаль-икътисади үсешнең төп бурычлары:
- Казан шәһәренең 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясен
тормышка ашыру буенча чаралар планын тормышка ашыруны дәвам итү;
- муниципаль хезмәтләр күрсәтү сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән
чараларны тормышка ашыру;
- хезмәт хакын арттыруга һәм соры хезмәт базарында эшләүчеләр санын
киметүгә юнәлтелгән чараларны тормышка ашыру;
- Казан шәһәрендә кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү һәм аңа ярдәм итү
өчен уңай шартлар булдыру.
Хезмәт базары
2017 елда Казан шәһәренең хезмәт базарында җитди үзгәрешләр
булмады, хәл шактый тотрыклы булып кала бирә.
2016 ел белән чагыштырганда, шәһәрдә рәсми теркәлгән эшсез
гражданнар саны 608 кешегә кимеде, эшсезлек 0,72% тан 0,63% ка кадәр төште.
Ел дәвамында Казан шәһәренең мәшгульлек үзәгенә үзләренә туры
килерлек эш табуда ярдәм итүне сорап 18083 кеше мөрәҗәгать иткән.
2017 елда 10516 кеше, яки үзләренә туры килерлек эш табуда ярдәм итүне
сорап мөрәҗәгать иткән кешенең 58%ы, эшсез дип танылган, алардан:
- хатын-кызлар – 6060 кеше;
- штат кыскару сәбәпле эштән азат ителгәннәр – 1127 кеше;
- инвалидлар – 1027 кеше;
- эшендә зур өзеклек булганнар – 2475 кеше;
- әлегә кадәр эшләмәгәннәр – 915 кеше.
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Казан шәһәренең мәшгульлек үзәкләре базасында 2018 елның
1 гыйнварына 18 мең вакансия бар, эшсезләр статусында 3818 кеше теркәлгән,
шуннан чыгып караганда, бер эшсез кешегә дүрт буш эш урыны туры килә.
Эшсезлек буенча пособие алучы эшсез гражданнар саны 3230 кешене
тәшкил итә. Казан шәһәре буенча пособиенең уртача күләме – 3366 сум.
Эшсез гражданнар структурасына түбәндәгеләр керә:
1. Хезмәт эшчәнлеген туктату сәбәпле: оешманы бетерү яки штат
кыскару – 17,3%, үз теләкләре белән эштән китүчеләр – 60,9%, теркәлгән
эшсезләрнең гомуми санында белем бирү оешмаларын бетереп чыгучылар
өлеше – 1,6% һәм башкалар.
2. Белем дәрәҗәсе буенча: югары һөнәри белемгә ия – 53,7%, урта һөнәри
белемгә ия – 28,5%, урта белемгә ия – 14,1%, төп урта белемгә ия – 3,6%, төп
урта белеме булмаганнар – 0,1%.
3. Җенесе һәм яше буенча: хатын-кызлар – 58,8%, 16-29 яшьтәге яшьләр –
15.2%, 30 һәм аннан өлкәнрәк яшьтәгеләр – 84,8%.
4. Аерым категорияләр буенча: пенсия алды яшендәге гражданнар –
11,2%, инвалидлар – 9,6%, эшендә зур өзеклектән соң (елдан артык) хезмәт
эшчәнлеген яңадан башларга омтылучы гражданнар – 17,2%, беренче тапкыр
эш эзләүче (әлегә кадәр бер дә эшләмәгән) гражданнар – 4,2%.
2016 ел белән чагыштырганда, вакансияләр саны 4000 гә арткан. Шул ук
вакытта вакансияләр структурасындагы иң күп урынны эшче белгечлекләре
буенча вакансияләр алып тора – бу 66%, хезмәткәр белгечлекләре барлык
вакансияләр санының өчтән бер өлешен генә тәшкил итә (34%).
Шәһәрдәге буш эш урыннарына мәшгульлек хезмәтләре юлламасы белән
12046 кеше урнашкан, аларның 314е эш эзләүдә авырлыклар кичерүчеләр,
84 кеше – «Яшьләр практикасы» һәм «Беренче эш урыны» программалары
буенча урнашты. 2282 кешегә җәмәгать эшләре оештырылды, 1236 балигъ
булмаган гражданнар укудан бушаган вакытларда эшләде. 80 эшсез гражданга
эшмәкәрлек эшчәнлеге формасында үзмәшгульлекне оештыруда дәүләт ярдәме
күрсәтелде.
Гражданнарны эшкә урнаштыру мөмкинлекләрен киңәйтү һәм
предприятие, оешмаларга эшчеләр сайлап алу максатыннан 2017 ел дәвамында
508 предприятие катнашында 72 вакансия ярминкәсе уздырылды, аларга
23,3 мең кеше килде.
Эш белән мәшгуль булмаган инвалидларны эшкә урнаштырырга булышу
чараларын тормышка ашыру кысаларында алар өчен махсус оештырылган
(җиһазландырылган) эш урыннарына эшкә урнаштыру оештырылды. Барлыгы
10 предприятиеда 28 эш урыны булдырылды. Шулай ук җиһазландырылган эш
урыннарына инвалид балалар тәрбияләүче, күпбалалы ата-аналардан 6 кеше
эшкә урнаштырылды.
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2017 елда квоталы эш урыннарына инвалид категориясендәге 93 кеше
эшкә урнаштырылды.
2017 елда һөнәри белем алу өчен һәм өстәмә һәнәри белем алырга
2205 эшсез граждан, 188 инвалид, 118 пенсионер җибәрелде.
Мөмкинлекләре чикле 85 эшсез гражданга сувенир продукциясен ясау
буенча үз эшләрен оештырырга мөмкинлек бирүче һөнәр курслары
оештырылды.
2017 ел эчендә баланы өч яшькә кадәр карау буенча ялда булган 384 хатын-кыз һөнәри белем ала башлады.
305 мәктәп укучысы «Һөнәргә кертеп җибәрү» комплекслы хезмәтен
күрсәтү кысаларында укучылар өчен һөнәри ориентация һәм һөнәри әзерлек
нигезләрен берләштерүче «Бизнес нигезләре» программасы курсларын узды.
Яшьләр һәм студентларның хезмәт отрядларында катнашучы 191 кеше
эшче профессияләре буенча һөнәри әзерлек узды.
Эшчәнлек (һөнәр) өлкәсен сайлау, эшкә урнаштыру, һөнәри белем бирү
максаты белән 23201 гражданинга һөнәри ориентация хезмәтләре күрсәтелде,
аларның 13196 сы – укучылар.
Ел дәвамында мобиль мәшгульлек үзәге 121 тапкыр чыкты, шуның
нәтиҗәсендә 5310 кеше, шул исәптән 4287 укучы һөнәри ориентация
хезмәтләре алды.
Эш эзләүдә авырлыклар кичерүче гражданнар категориясеннән
2248 эшсез граждан психологик ярдәм күрсәтү хезмәтләреннән файдаланды,
2167 эшсез граждан социаль адаптация хезмәтләрен алды.
Хезмәт базарындагы тотрыклы хәлне саклау өчен 2018 елда да әлеге
юнәлештә эш дәвам иттереләчәк.
Бюджет үтәлеше. Бюджет өлкәсен контрольдә тоту
Казан шәһәренең 2017 елга бюджеты 19 569,7 млн. сум күләмендәге
керемнәр һәм чыгымнар буенча Казан шәһәре Думасының 2016 елның
14 декабрендәге «Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең 2017 елга һәм
2018 һәм 2019 елларның план чорына бюджеты турында»гы 6-12 номерлы
карары белән расланды. Бюджетны үтәү барышында Казан шәһәр Думасы
карарына билгеләнгән тәртип буенча үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертелде.
Шуларны исәпкә алып, керемнәр буенча план билгеләнеше 22 210,6 млн. сум,
чыгымнар буенча – 868,5 млн. сум дефицит белән 23 079,1 млн. сум, аны
финанслау чыганагы булып 2017 елның 1 гыйнварена калган өлеш тора.
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2017 елга шәһәр бюджеты үтәлеше керемнәр буенча 22 437,6 млн. сум
тәшкил итте, шул исәптән салым һәм салымга карамаган керемнәр буенча –
14 184,5 млн.сум, яки керемнәрнең гомуми күләменнән 63,2%, түләүсез
күчерүләр буенча – 8 253,1 млн.сум.

Салым керемнәре һәм салымга карамаган керемнәр буенча планнан тыш
керемнәр 1 279,5 млн. сум тәшкил итте, Татарстан Республикасы бюджетыннан
түләүсез күчерүләр – 1 973,8 млн. сум. Иң күп артым салым салуның
гадиләштерелгән системасын куллану белән бәйле рәвештә физик затлар
кеременнән алынган салымнардан, һәм физик затлар милкенә салынган
салымнардан күзәтелә.
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Шәһәр бюджетының салым һәм салымныкы булмаган керемнәренең
гомуми күләменең иң күп өлешен элеккечә үк салым керемнәре алып тора,
аларга 79,6% туры килә. Аеруча күләмле чыганаклар булып физик затлар
кеременә салымнар, җир салымы һәм бердәм керем салымы тора.
Физик затлар кеременә салымнар бюджетка 15,5% нормативы буенча
керде. Керемнәр 4 496,6% млн. сум тәшкил итте, бу 2016 елдагыдан 456,6 млн.
сумга, ягъни 11,3% ка күбрәк. Бюджетның салым керемнәренең гомуми
күләмендә салымның чагыштырмача авырлыгы 39,8% тәшкил итте.
Шәһәр бюджетының күләме ягыннан икенче урынны алып торучы керем
чыганагы – бюджетка 100% норматив белән кергән җир салымы. Әлеге
салымнан керемнәр 3 522,2 млн. сум тәшкил итә, бу 2016 елгы керемнәр
дәрәҗәсендә дип әйтеп була.
Бердәм керемгә салымнар 2 227,0 млн. сум күләмендә керде. 2016 ел
белән чагыштырганда, керемнәр 16,4% ка, яки 314,4 млн. сумга арткан. Бердәм
керемгә салымнарга исәпкә алынган керемгә бердәм салым (873,6 млн.сум);
салым салуның гадиләштерелгән системасын куллану белән бәйле рәвештә
җыелган салым (1 321,3 млн. сум); салым салуның патентлы системасын
куллану белән бәйле рәвештә җыелган салым (30,1 млн. сум), һәм бердәм авыл
хуҗалыгы салымы (2,0 млн. сум).
Шулай ук шәһәр бюджетына 713,5 млн. сум күләмендә физик затлар
милкенә салым, 232,3 млн. сум күләмендә дәүләт пошлинасы, нефть продуктларына акцизлар – 66,1 млн. сум, файдалы казылмалар чыгаруга салым –
22,3 млн. сум һәм уен бизнесына салым 4.7 млн. сум күләмендә керде.
Салымга карамаган керемнәр 2 899,9 млн. сум булды, бу узган елгы
дәрәҗәдән 5,3% ка, ягьни 163,0 млн. сумга кимрәк. Салымга карамаган
керемнәрнең 2016 ел белән чагыштырганда кимүе милекне файдаланудан
кергән керемнәрнең, матди һәм матди булмаган активларны сатуның, әйләнәтирә мохиткә тискәре йогынты ясау өчен түләүнең кимүе белән бәйле.
Салымга карамаган керемнәр муниципаль милектә булган мөлкәтне
файдаланудан кергән керемнәрне (1 498,4 млн. сум); әйләнә-тирә мохиткә
тискәре йогынты ясаган өчен түләүне (74,4 млн. сум); түләүле хезмәт күрсәтүдән кергән керемнәрне (417,9 млн. сум); матди һәм матди булмаган активларны сатудан кергән керемнәрне (611,3 млн. сум); штрафларны (295,5 млн.
сум) һәм башка салымга карамаган керемнәрне (2,3 млн. сум) үз эченә ала.
2017 елның 1 гыйнварыннан түләүчеләрнең аерым категорияләренә
шәһәр бюджетына җирле салымнарны түләү буенча өстәмә ташламалар
бирелде:
Җир салымы
Гамәлдәге
ставка (%)

Ташламалы
ставка (%)
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- торак төзү өчен хосусый милеккә алынган җир
участокларына, 2004 елның 27 декабрендәге «Татарстан Республикасында торак төзелешен үстерүгә дәүләт ярдәме күрсәтү
турында»гы 69-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законын
тормышка ашыру кысаларында төзелүче объектларга карата
оешмалар
- гражданнарның шифаханә-курортта дәвалануын оештыручы
шифаханә-курорт учреждениеләре
- Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарга
бушлай медицина ярдәме күрсәтү дәүләт гарантиясе
программасын тормышка ашыруда катнашучы югары белем
бирүче дәүләт белем бирү учреждениеләре, Медицина
санитария объектлары биләгән җир участокларына карата
- Россия Федерациясе Җир кодексының 39,6 статьясы,
2 пункты, 25 пунктчасы нигезендә яки 2005 елның
21
июнендәге
«Концессия
килешүләре
турында»гы
115-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә бирелгән җир
участоклары белән чиктәш булган җир участокларына карата
Физик затлар милкенә салымнар
- инвалид балаларның әти-әниләре (уллыкка алучылар,
опекуннар, попечительләр). Тулысынча дәүләт кайгыртуында
булган балалар искәрмә булып тора. Ташламаларны сайлап
алырга мөмкин:
Фатир өчен
Торак йорт өчен
Гараж яки машина урыны өчен

0,01

0,001

0,33

0,1

1,3

0,3

1,3

0,1

0,2
0,3
0,3

0
0
0

Отчет елында шәһәр бюджетына югарыда торучы бюджетлардан
8638,5 млн. сум күләмендә бюджетара трансфертлар керде.
Башка түләүсез күчерүләр керү 36,0 млн. сум тәшкил итте.
Шәһәр бюджетына кергән керемнәр бюджет учреждениеләрендә эшләүче
хезмәткәрләргә вакытында хезмәт хакы түләргә мөмкинлек бирде, автоном һәм
бюджет учреждениеләренә муниципаль биремнәрне үтәү өчен субсидияләр
күчерүгә, шулай ук барлык социаль яктан әһәмиятле булган чыгымнарны
финанслауга тотылды.
Казан шәһәренең 2017 елга бюджетының чыгым өлешен үтәү
22 655,0 млн. сум тәшкил итте, бу 2016 ел дәрәҗәсеннән 830,4 млн. сумга, яки
3,8 процентка югарырак.
Казан шәһәрендә 2017 елга бюджет үтәлеше
млн. сумнарда
2016 елда
үтәлгән
Барлык керемнәр
- салым керемнәре
- салымга карамаган керемнәр
- кайтарып бирелми торган күчерелгән акчалар

22 405,7
10 339,0
3 062,9
9 003,8

Расланган
план

2017 ел
Аныкланган план

Үтәлгән

19 569,7
10 520,0
2 385,0
6 664,7

22 210,6
11 140,6
2 824,1
8 245,9

22 437,6
11 284,6
2 899,9
8 253,1
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Барлык чыгымнар
- социаль-мәдәни өлкә

21 824,6
14 605,1

19 569,7
14 728,1

23 079,1
16 080,3

22 655,0
15 957,5

- гомумдәүләт мәсьәләләре
- милли икътисад
- торак-коммуналь хуҗалык

2 089,1
1 987,8
2 445,2

1 279,9
1 597,1
1 073,9

2 185,5
2 123,4
1 818,5

2 155,4
2 067,8
1 613,3

439,2
258,2

569,2
321,5

437,2
434,2

437,2
423,8

- бурыч буенча хезмәт күрсәтү
- башка чыгымнар

Бюджет чыгымнары структурасында 70% социаль-мәдәни өлкәгә туры
килә. 2017 елда социаль өлкә хезмәткәрләренең хезмәт хакын арттыру
тормышка ашырылды, аны финанслауга 684,1 млн. сум акча тотылды.

«Белем» бүлеге буенча бюджет чыгымнары 13 960,7 млн. сум тәшкил
итте. 70 916 мәктәпкәчә учреждениедә тәрбияләнүчегә, 120 958 гомуми белем
бирү учреждениесе укучысына, 96 579 өстәмә белем бирү укучысына белем
бирү хезмәтләре күрсәтелде. Моннан тыш, ике мәктәпне кулланылышка кертү
гомуми белем бирү хезмәтләре санын 1 807 укучыга арттыру мөмкинлеген
бирде.
Яшьләр сәясәте өлкәсендәге бюджет чыгымнары 495,0 млн. сум тәшкил
итте, аның 210,4 млн. сумы Казан шәһәре балалары һәм яшьләренең ялын
оештыруга тотылды.
«Мәдәният» бүлеге буенча чыгымнар 739,9 млн. сум тәшкил итте.
Бүленеп бирелгән чаралар мәдәният сарайлары һәм мәдәният йортлары,
китапханә челтәрләре, шәһәр музейлары һәм башка мәдәният учреждениеләре
тарафыннан хезмәт күрсәтелү өчен җибәрелде. Шәһәр күләмендә мәдәният
өлкәсенә караган чаралар уздыру чыгымнары 201,4 млн. сум тәшкил итте.
2017 елда «Социаль сәясәт» бүлеге буенча чыгымнарны финанслауга
1 156,3 млн. сум акча бүлеп бирелде. Бу акчаларның кая тотылуы таблицада
күрсәтелгән:
млн. сумнарда
Чыгымнарның юнәлеше
Сумма
- Татарстан Республикасы территориясендә җәмәгать транспорты хезмәтенең
658,5
аерым категория гражданнар да тигез дәрәҗәдә файдалана алырлык булуын
тәэмин итү;
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- аерым категория укучыларны тиешле дәрәҗәдәге кайнар аш белән тәэмин
итү сыйфатында гомуми белем бирү мәктәпләре укучыларына өстәмә социаль ярдәм күрсәтү
- балаларны мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә тоту өчен ата-аналар
түләвенә компенсация түләү
- мәктәпкәчә учреждениеләрдә хезмәт күрсәтүче персоналга шәһәр
тарафыннан өстәмә кертелгән компенсацияне түләү
- яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү
- балаларны гаиләгә тәрбиягә алган ата-аналарга өстәмә түләүләр
- башкалар

253,1

170,0
35,1
26,7
8,1
4,8

2017 елда «Физик культура һәм спорт» бүлеге буенча бюджет
чыгымнары 83,0 млн. сум тәшкил итте һәм шәһәрнең өч спорт корылмасын
тотуга һәм массакүләм спорт чараларын уздыру өчен тотылды.
«Сәламәтлек саклау» бүлеге буенча 17,4 млн. сум акча эпидемиягә
каршы чаралар үткәрү өчен кулланылды.
Бюджетның «Гомумдәүләт мәсьәләләре»н гамәлгә ашыруга тотылган
чыгымнары – 2 155,4 млн. сум.
«Милли куркынычсызлык һәм хокук саклау эшчәнлеге» бүлеге
буенча бюджет чыгымнары 229,0 млн. сумны тәшкил итә, шул исәптән эзләүкоткару отряды эшчәнлеген һәм берләштерелгән дежур-диспетчер хезмәтен
тәэмин итүгә – 46,5 млн.сум, хокук тәртибен саклау терәк пунктлары
җитәкчеләре һәм хезмәткәрләренә хезмәт хакы түләүгә – 182,5 млн. сум
тотылды.
«Милли икътисад» бүлеге буенча бюджет чаралары 2 067,8 млн. сум
күләмендә тотылды, аларның 1 622,3 млн. сумы урам-юл челтәрен карап тотуга,
378,8 млн. сумы – транспорт өлкәсендәге чыгымнарга китте.
«Торак-коммуналь хуҗалыгы» бүлеге буенча булган чыгымнарны
финанслауга 1 613,3 млн. сум акча бүлеп бирелде, аңа торак фондка капиталь
ремонт ясау, гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү;
төзекләндерү объектларын тоту һәм ремонтлау эшләре өчен, шәһәрне чәчәкләр
белән һәм яңа елга бизәү, каты коммуналь калдыкларны җыю һәм
утильләштерүгә тотылган чыгымнар керә.
«Әйләнә-тирә мохитне саклау» бүлеге буенча чыгымнар 134,9 млн. сум
күләмендә булды һәм Самосырово каты көнкүреш калдыклары чүплеген ябуга
әзерләү буенча чаралар комплексын үткәрүгә, чистарту корылмаларын тотуга
җибәрелде.
Татарстан Республикасы бюджетына күчерелгән субсидияләр күләме
60,0 млн. сум булды.
Муниципаль бурыч белән идарә итүнең нәтиҗәле сәясәте аркасында
Казан шәһәре бюджеты чыгымнарын экономияләү 132,0 млн. сум тәшкил итте.
2017 елгы бурыч йөкләмәләре буенча эш нәтиҗәләренә бәя биреп, шуны
әйтеп үтәргә кирәк, Казан шәһәренең коммерция кредитлары буенча
муниципаль бурычы 2017 ел башы белән чагыштырганда 35,0 млн. сумга
кимеде.
Муниципаль бурыч структурасында 84% ны (25 067,7 млн. сум) бюджет
кредитлары һәм 16,0% ны (4 765,0 млн. сум) коммерция банклары кредитлары
алып тора.
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Казан шәһәре кредит портфеленең уртача бәясе 2017 елның
1 гыйнварына булган уртача бәя (еллык 1,9%) белән чагыштырганда кимеде
һәм 2018 елның 1 гыйнварына коммерция кредитларына ставкалар 11,3% тан
9% ка төшү хисабына барлыкка килгән бюджет кредитларын исәпкә алып
еллык 1,52% булды.
2018 елга төп бурычлар булып түбәндәгеләр тора:
- расланган параметрлар нигезендә шәһәр бюджетына керемнәр керүне
тәэмин итү;
- өстәмә керемнәр керү буенча чаралар күрү;
- планлы рәвештә муниципаль бурычны каплау;
- бюджетта исәпкә алынмаган чыгымнарны финанслауны тәэмин итү.
2017 елда, сатып алу процедураларын уздыру вакытында уңай социальикътисади нәтиҗәләргә ирешеп, сатып алу процедураларының объективлыгын,
гаделлеген һәм ачыклыгын, сатып алу процедураларында катнашучы барлык
кешеләргә карата да бер төрле һәм гадел карашта булуны тәэмин итеп, заказ
бирүчеләрнең сатып алу эшчәнлеген камилләштерү һәм оптимизацияләү
буенча эш дәвам иттерелде.
Казан шәһәре Башкарма комитетының бу өлкәдәге эшчәнлеге түбәндәге
юнәлешләрдә дәвам иттерелде.
Финанслауга булган лимитларны анализлау һәм килештерүнең икътисади
нәтиҗәләре
Ел дәвамында агымдагы ел бюджетында алдан ук исәпкә алынмаган,
хәзер генә планлаштырылган сатып алуларның нигезле булу-булмавын
анализлау максаты белән заказ бирүчеләргә сатып алуны финанслау
лимитларының бүленеше проектларын анализлау алып барылды. 2017 елда
гомуми суммасы 1 081,7 млн. сум булган 172 бюджет акчалары бүленеше
проекты анализланды һәм лимит бүлеп бирү запросларын 99,0 млн. сумга, яки
9,2% күләмендә киметүгә ирешелде (2016 елның шул вакыты белән
чагыштырганда – 165,4 млн. сум, яки 28,6%).
Казан шәһәре Башкарма комитеты структур бүлекчәләренең һәм алар
карамагындагы учреждениеләрнең 2013 елның 5 апрелендәге «Дәүләт һәм
муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эш башкарулар,
хезмәтләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында»гы
44-ФЗ номерлы Федераль законны үтәү кысаларында сатып алу эшчәнлегенең
икътисади нәтиҗәләре
2017 елда 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законны
(алга таба – 44-ФЗ) үтәү кысаларында Казан шәһәре Башкарма комитеты
структур бүлекчәләре һәм алар карамагындагы учреждениеләр тарафыннан
сатып алу өчен булган, гомуми суммасы 8 466,4 млн. сумны тәшкил иткән
1875 гариза анализланды.
44-ФЗ ны үтәү кысаларында каралган гаризалар буенча заказ бирүчеләр
өчен контрактның башлангыч иң югары бәясен (НМЦК) оптимизацияләү
буенча тәкъдимнәр әзерләү хисабына гаризаларны карау этабында ук
7,9 млн.сумга, яки каралган гаризаларның гомуми суммасыннан 0,1% ка
экономия ясауга ирешелде (2016 ел өчен – 11,8 млн. сум, яки 0,3%).
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2017 ел өчен 44-ФЗ буенча урнаштырылган муниципаль заказ гомуми
суммасы 9 245,0 млн. сум булган 1 671 сатып алу процедурасы күләмендә
булды (2016 ел өчен – 5329,8 млн. сум).
2017 елда булып узган конкурентлы процедуралар нәтиҗәсе буенча
гомуми экономия 218,7 млн. сум, яки урнаштырылган муниципаль заказның
гомуми суммасыннан 2,5% тәшкил итте (2016 елда – урнаштырылган конкурс
гаризаларының гомуми суммасыннан 153 млн. сум, яки 4,2%).
Электрон аукционнар, конкурс һәм котировка запрослары буенча
1 лотка гариза биргән сатып алу процедурасында катнашучыларның уртача
саны 3,1 булды.
Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары өчен урнаштырылган
конкурентлы сәүдә процедурасы 611,0 млн. сум, яки уздырылган конкурентлы
процедураларның гомуми күләменнән 6,8% тәшкил итте (2016 елның шушы
вакыты өчен 414,5 млн. сум, яки уздырылган конкурентлы процедураларның
гомуми күләменнән 11,4% тәшкил итә).
2013 елның 5 апрелендәге «Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны
тәэмин итү өчен товарлар, эш башкарулар, хезмәтләрне сатып алу өлкәсендә
контракт системасы турында»гы 44-ФЗ номерлы, 2011 елның 18 июлендәге
«Юридик затларның аерым төрләре тарафыннан товарлар, эш башкарулар,
хезмәтләрне сатып алу турында»гы 223-ФЗ номерлы Федераль законнар
нигезендә сатып алуларны гамәлгә ашыручы шәһәр муниципаль унитар
предприятиеләренә консультация бирү кысаларында сатып алу эшчәнлегенең
икътисади нәтиҗәләре
2017 елда 11 627,6 млн. сумга 12 684 гариза каралган. (2016 елда –
22 589 млн. сумга 19 738 гариза).
Заказ бирүчеләр тарафыннан сатып алу документларына төзәтмәләр кертү
нәтиҗәләре буенча гомуми экономия 385,9 млн. сум тәшкил итте (2016 елда –
808,4 млн. сум), алардан:
- сатып алу документларын карап тикшерү һәм контрактның башлангыч
иң югары бәясен оптимизацияләү буенча рекомендацияләр бирү этабында
экономия күләме 74,1 млн. сум, яки барлык каралган гаризаларның гомуми
суммасыннан 0,6% тәшкил итте (2016 ел өчен – 148,6 млн. сум, яки 0,7%);
- булып узган сәүдә процедуралары нәтиҗәләре буенча заказ бирүчеләр
экономиясенең күләме 311,8 млн. сум, яки барлык каралган гаризаларның
гомуми суммасыннан 2,7% тәшкил итте (2016 елда – 659,8 млн.сум, яки 2,9%).
Шул рәвешле, 2017 елда сатып алу процедураларында экономия ясауның
гомуми күләме 612,5 млн. сум булды. Бюджет чараларын бүлеп бирүгә
запросларның гомуми күләмен 99,0 млн. сумга төшерү тормышка ашырылды.
2018 елга үсеш чаралары
2018 елда, заказчыларның сатып алу процедураларына гаризаларының
нигезле булу-булмавын бәяләү инструментлары үсешен дә кертеп, сатып алуга
гаризаларны анализлау һәм карап тикшерү буенча эчке методик һәм норматив
базаны камилләштерү, шулай ук 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы һәм
2011 елның 18 июлендәге 223-ФЗ номерлы федераль законнар кысаларында
төзелгән контрактларны сайлап тикшерү һәм фактта үтәлешләренә анализ ясау
функцияләрен эшләтеп җибәрү һәм шуның буенча эшләү планлаштырыла.
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2017 елда эчке муниципаль финанс контроле эше дәвам итте.
Отчет чорында 21 объектка тикшерү уздырылды. 831,0 млн. сумлык закон
бозулар, шул исәптән 775,8 млн. сумга финанс-хуҗалык эшчәнлеген бозу,
54,7 млн. сумга сатып алулар өлкәсендә закон бозулар ачыкланды.
Финанс-бюджет өлкәсендә закон бозуларны бетерүнең барлык
формаларын куллану нәтиҗәсендә 648,9 млн. сумлык закон бозу бетерелде, бу
ачыкланган барлык закон бозулар суммасының 83,6 процентын тәшкил итә.
Кече һәм урта бизнеска ярдәм итү, кулланучылар хезмәте базары
Казанның кече бизнесы күп кенә күрсәткечләр буенча ныклы уңай
динамика күрсәтә.
2017 елның тугыз ае нәтиҗәләре буенча Казан шәһәрендә 79,8 мең кече
һәм урта эшмәкәрлек субъектлары үз эшчәнлеген тормышка ашырды, бу узган
елның шул вакыты белән чагыштырганда 25,2% ка күбрәк.
Кече предприятиеләрдә эшләүче хезмәткәрләр саны 179,8 мең кеше
тәшкил итә. Кече предприятиеләр әйләнеше 348, 2 млрд.сум тәшкил итә.
Кече предприятие эшчеләренең уртача хезмәт хакы 25 121,5 сумга җитте,
бу узган елгы шушы вакыт белән чагыштырганда 9,7% ка югарырак.
2017 ел нәтиҗәләре буенча кече һәм урта бизнестан налог керемнәре
3322,6 сум тәшкил итте. Бу гомуми налог керемнең 29,4% ын, Казан шәһәре
бюджетына кергән гомуми керемнәрнең 23,9% ын тәшкил итә.
Казан шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан кече бизнеска ярдәм итү
өчен 2017-2019 елларга кече һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итү муниципаль
программасы тормышка ашырылды.
Программа чаралары эшмәкәрләргә финанс, милек, мәгълүмат ярдәме
күрсәтүгә, бизнес өчен административ барьерларны киметүгә, мәгълүматның
аңлаешлы һәм файдалана алырлык булуына һәм җирле үзидарә органнары
эшчәнлегенең ачык, аңлаешлы булуын тәэмин итүгә юнәлдерелгән.
Эшмәкәрлек субъектларына финанс ярдәме күрсәтү чарасы булып
ташламалы кредитлау шәһәр программасы тора. 2017 елда гомуми суммасы
274,3 млн. сум булган 39 кредит бирелде.
2017 елда үз эшчәнлекләрен өстенлекле тармакларда һәм юнәлешләрдә
алып баручы 88 кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары муниципалитеттан
гомуми суммасы 24,2 млн. сум булган финанс ярдәме алды.
Әлеге проектлар, нигездә, җитештерү, торак-коммуналь хуҗалык өлкәсе,
сәламәтлек саклау, туристлык, көнкүреш хезмәте күрсәтү белән бәйле.
Казан эшмәкәрләренә милек ярдәме күрсәтүне шәһәр «Аренда
каникуллары» программасы аша тормышка ашыра. Эшмәкәрләргә 109 бина
тәкъдим ителде, бүгенге көндә аларның 51е алынды, шуларның 22 сендә
эшмәкәрлек эшчәнлеге башланды.
Казан шәһәрендә кулланучылар базарын товарларга бай һәм хезмәтләр
күрсәтелүе тиешле дәрәҗәдә булган, зур үсеш алган сәүдә, җәмәгать туклануы,
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халыкка көнкүреш хезмәте күрсәтү предприятиеләре челтәрләренә һәм югары
эшмәкәрлек активлыгына ия тотрыклы базар дип характерларга мөмкин.
2017 ел нәтиҗәләре буенча ваклап сату сәүдәсе әйләнеше 484,5 млрд. сум,
яки узган елгы шул чор бәяләре белән чагыштырганда 103,5% тәшкил итә.
Сатып алучылар таләбен канәгатьләндерүдә төп роль оештырылган ваклап сату
сәүдәсенә туры килә.
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Җәмәгать туклануы өлкәсендә 2017 елда гомуми әйләнеш 22,4 млрд. сум
булды, бу узган елгы шул вакыттагы дәрәҗәдән 3,7% ка югарырак.
2017 ел нәтиҗәләре буенча шәһәрнең эре һәм урта оешмалары һәм
предприятиеләре тарафыннан Казан шәһәре халкына 68,5 млрд. сумлык түләүле
хезмәт күрсәтелде, хезмәтләргә кулланучылар бәясе индексын исәпкә алып
караганда, бу узган елгы шушы вакыттагы дәрәҗәдән 103,7% тәшкил итә.
Узган елда Казан шәһәре буенча барлык товар һәм түләүле хезмәтләргә
кулланучылар бәясенең җыелма индексы 102,8% тәшкил итте.
Законсыз рәвештә урнаштырылган стационар булмаган сәүдә объектлары
белән эш дәвам ителде. 2017 елда шундый 224 объект сүтелде.
2017 елда авыл хуҗалыгы ярминкәләре үткәрү оештырылды. Көн саен
чатырлы ярминкәләр үткәрелде, ә көз көненнән шәһәрнең 16 мәйданчыгында
атна саен (шимбә көннәрендә) була торган ярминкәләр үз эшләрен дәвам итте,
аларда республикабызның 22 районыннан килгән авыл халкы һәм 36 агрокомпания шәһәрлеләргә үз продукцияләрен саттылар. Барлыгы 540 млн.
сумлык продукция сатылды.
2018 елга төп бурычлар һәм максатлар:
- стационар булмаган сәүдә объектларын тәртипкә салу;
- Ломжинская урамы, 24в йорт һәм Җиңү проспекты 48а йорт адреслары
буенча яңа чатырлы мәйданчыклар төзү;
- хәзерге вакытта булган 7 чатырлы мәйданчыкны яңартып төзү.
III. Шәһәр хуҗалыгы
Торак-коммуналь хуҗалык. Ритуаль хезмәтләр
Казан шәһәренең торак фонды түбәндәге күрсәткечләр белән билгеләнә:
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Казан шәһәренең торак фонды

Лифтлар белән җиһазланган йортлар саны – 2290 йорт.
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Торак хуҗалыгы
2017 елда түбәндәге субсидияләр түләнгән:
- гидротехник корылмаларны агымдагы карап тотуга – 1,84 млн. сум;
- җылылык белән тәэмин итү системасын төзекләндерүгә һәм Казан
шәһәренең Порт урамындагы 2, 21 номерлы күпкатлы йортларны үзәк
җылылык челтәренә техник ялгауга – 4,44 млн. сум;
- хуҗасыз хайваннар санын чикләүгә – 14,46 млн. сум;
- өстә яткан һәм дренаж суларын суыртып алу эшләрен башкаруга бәйле
барлыкка килгән электр энергиясенә чыгымнарны каплауга – 13,06 млн. сум;
- мунчаларда Бөек Ватан сугышы инвалидларына, картлык буенча
пенсиягә чыккан кешеләргә һәм аларны озата баручы затларга ташламалы
хезмәт күрсәтүгә – 1,87 млн. сум.
Казан шәһәрендә күпфатирлы йортларның уртак милкенә капиталь
ремонт ясау программасын бергә финанслауга 2017 елда Төбәк операторы
счетына 0,6 млн. сум һәм муниципаль торак фонды хуҗасы буларак капиталь
ремонтны бергә финанслауга 78,13 млн. сум.
2017 елда бинаны торак урын дип, торак урынны яшәргә яраксыз дип, күп
фатирлы йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки төзекләндерелергә тиешле
дип тану буенча ведомствоара шәһәр комиссиясенең (алга таба – ВШК) 9 утырышы узды. Мөрәҗәгать итүчеләргә ВШК ның 18 бәяләмәсе һәм Казан шәһәре
Башкарма комитеты кабул иткән 18 норматив-хокукый акты бирелде (2016 елда
– 10 утырыш һәм ВШК ның 168 бәяләмәсе бирелгән).
2017 елда 1856 социаль һәм махсус наем килешүләре һәм аларга өстәмә
килешүләр төзелде (2016 елда – 1929).
2017 елның мартыннан муниципаль торак урыннарны дәүләт кадастр
исәбенә кую, шулай ук кадастр исәбенә үзгәрешләр кертү буенча эш
башкарылды: 102 муниципаль торак урын дәүләт кадастр исәбенә куелды,
287 торак урын буенча кадастр исәбенә үзгәрешләр кертелде.
2017 елда төрле көн тәртипләре куелган бина хуҗаларының 960 гомуми
җыелышында катнаштык. Әлеге җыелышларда идарә ысулын сайлау яки
үзгәртү, тарифларны раслау, капиталь төзекләндерү, видеокүзәтү системалары
кую, шулай ук күпфатирлы йорт советлары оештыру турындагы көн тәртипләре
куелды (2016 елда – 820).
Россия Федерациясе Торак кодексының 161 статьясы нигезендә 48 күпфатирлы йортта, шул исәптән 34 яңа йортта идарәче оешмаларны сайлау буенча
ачык конкурслар уздырылды (2016 елда – 58 күпфатирлы йортта, шул исәптән
37 яңа йортта).
Торак-коммуналь хуҗалык өлкәсе хезмәткәрләрен укыту дәвам итә.
2017 елда тармакның 830 (29%) хезмәткәре: эретеп ябыштыручылар,
слесарьлар, монтажчылар, инженер-техник персонал квалификацияләрен
күтәрделәр (2016 елда – 1272 хезмәткәр, 45 %). Эре идарәче компанияләр
күпфатирлы йорт советлары рәисләрен һәм әгъзаларын укытуны, шулай ук
хезмәткәрләрнең квалификациясен күтәрүне дәвам иттеләр. Укыту үзәкләрендә
барлыгы 2400 шәһәр кешесе укып чыкты.
Торак-коммуналь хуҗалык хезмәткәре һөнәрен популярлаштыру
максатында, шулай ук белемнәрне һәм гамәли күнекмәләрне тикшерү өчен «Иң
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яхшы сантехник» һәм «Иң яхшы электрик» дигән конкурслар үткәрелде.
Бәйгеләрдә 48 кеше катнашты.
Мәгълүматны ачу
Милек хуҗасына ярдәм буларак мәгълүмат ресурслары булдырылды:
Россия Федерациясенең торак-коммуналь хуҗалык буенча дәүләт мәгълүмат
системасы,
Татарстан
Республикасының
торак-коммуналь
хуҗалык
мониторингы, «Ачык Казан» системасы. Әлеге ресурслар мәгълүмат
вертикален тәшкил итәләр, аның нигезендә җентекле мәгълүматлар базасы һәм
«Ачык Казан» системасының аналитикасы ята, мәгълүмат алмашу Татарстан
Республикасының торак-коммуналь хуҗалыгын мониторинглау белән
башкарыла, әлеге мәгълүмат шуннан Россия Федерациясенең торак-коммуналь
хуҗалык буенча федераль дәүләт мәгълүмат системасына җибәрелә. Системада
шәһәр торак фонды белән идарә итүче барлык 896 оешма да теркәлгән.
Бүгенгә «Ачык Казан» системасында 41 идарәче компания теркәлгән
(шуларның 6 сы системада 2017 елда теркәлгән), 277 подряд оешмасы һәм
ресурслар белән тәэмин итүче 6 оешма теркәлгән. Әлеге система 4,5 меңнән
артык күпфатирлы йортка һәм социаль билгеләнештәге 800 объектка
(мәктәпләргә, мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә) хезмәт күрсәтергә
ярдәм итә. 2017 елда «Ачык Казан» системасына 280 меңнән артык заявка
кабул ителгән. Заявкаларның үтәлеше 2017 елда уртача 99,9 процентны тәшкил
иткән.
Күпфатирлы йортларны капиталь төзекләндерү
Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалаштыруга ярдәм итү федераль
Фонды акчалары катнашында күпфатирлы йортларны капиталь төзекләндерү
программасын тормышка ашыра торган 10 ел эчендә 2430 йорт, ягъни шәһәр
торак фондының 47 проценттан артыграгы норматив техник хәлгә китерелгән.
2017 елда күпфатирлы йортларны капиталь төзекләндерү программасы
кысаларында 239 йорт гомуми бәясе 1,357 млрд. сумга төзекләндерелгән.
Экономия 144 млн. сумны тәшкил иткән һәм әлеге акча 2018 елга программа
буенча йортлар төзекләндерүгә юнәлдерелгән (2016 елда гомуми суммасы
1,45 млн сумга 165 йорт төзекләндерелгән).
Социаль объектларга капиталь ремонт ясау
2017 елда гомуми белем бирү һәм мәктәпкәчә белем бирү оешмаларын
капиталь төзекләндерү программасы буенча (30 елдан арткан) 13 мәктәп һәм 9
балалар бакчасы төзекләндерелде (2016 елда – 17 мәктәп һәм 3 балалар
бакчасы).
2017 елдан сәламәтлек саклау объектларын капиталь төзекләндерү буенча
яңа программа эшли башлады. 2017 елда гомуми суммасы 1 327,3 млн. сумга 52
бина төзекләндерелгән (25 учреждение: 9 балалар учреждениесе, 16 олылар
учреждениесе).
Яшүсмерләр клубларын капиталь төзекләндерү программасы дәвам итә.
2017 елда Казан шәһәренең 8 яшүсмерләр клубы яңартылды (2016 елда – 3).
Республиканың капиталь төзекләндерү программасы кысаларында «Березка»
лагеренда һәрберсе 50 урынга исәпләнгән ике яңа торак корпус төзелде.
«Уңайлы мохит» программасы буенча 2017 елда Казан шәһәренең 28 социаль объектын адаптацияләштерүгә 26,72 млн. сум бүлеп бирелде, шулар
арасында:
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- 12 яшүсмерләр клубларына;
- 12 поликлиникага;
- 4 белем бирү объектына.
Кайнар су белән тәэмин итү системасын яңарту программасы
2017 елда, кайнар суны йортларның үзләрендә әзерләү системаларын
йортларга күчереп, кайнар су белән тәэмин итүне яңарту программасы эшли
башлады.
Казанның җылылык белән тәэмин итү схемасы үзәк җылылык
пунктларыннан турыдан-туры йортларда, учреждениеләрдә һәм башка
оешмаларда урнашкан аерымланган җылылык пунктларына күчүне күз
алдында тота.
Коммерция оешмаларын санамаганда, программада барлыгы 1283 объект
санала. Шул исәптән 1118 күпфатирлы йорт һәм 165 бюджет учреждениесе.
931 йорт регоператор счетларында һәм 187 йорт махсус счетларда капремонт
фондын туплый.
Регоператор йортлары буенча 931 йортта 1043 индивидуаль җылылык
пунктлары кую планлаштырылган.
Капиталь төзекләндерү фондын махсус счетта туплау ысулын сайлаган
милекчеләрнең йортлары буенча – 187 йортта 188 индивидуаль җылылык
пунктлары урнаштыру.
2018 елга бурычлар:
- 296 күпфатирлы йортка капиталь төзекләндерү үткәрү, шул исәптән
172 йортта барлык комплекслы эшләрне башкару планлаштырыла, тагын 40
йортта 118 лифт алыштырылачак, 136 йортта 150 һава торышына карап көйли
торган нокталар урнаштырылачак;
- 3 мәктәпне һәм 11 балалар бакчасын капиталь төзекләндерү;
- сәламәтлек саклау объектларын капиталь төзекләндерү – 21 бина (15
учреждение: 6 республика учреждениесе, 4 олылар учреждениесе, 1 балалар
учреждениесе һәм 4 хатын-кызлар консультациясе);
- 8 яшүсмерләр клубын капиталь төзекләндерү;
- 2018 елга «Уңайлы мохит» программасын тормышка ашыру, әлеге
программага адаптацияләүгә 9 объект кертелгән: 3 яшүсмерләр клубы, 4 дәваханә, 2 балалар бакчасы.
Йорт яны территорияләрен төзекләндерү
2017 елда комплекслы рәвештә 22 күпфатирлы йортны үз эченә алган
6 ишегалды комплекслы төзекләндерелгән, тагын 22 ишегалды территориясе
яңа инвентарь белән (балалар уен комплекслары, аерым уен элементлары –
атынгычлар, таулар, йортлар һәм башка кече архитектура формалары)
җиһазланган (2016 елда 5 ишегалды комплекслы төзекләндерелгән, 114 ишегалдында яңа җиһаз корылган).
Идарәче компанияләр тарафыннан 12 ишегалды аеруча популяр спорт
җиһазлары – турник һәм борыслар белән җиһазландырылды (2016 елда – 27
ишегалды).
Идарәче оешмалар көче белән язгы һәм көзге чорда 2,5 мең агач һәм
3,0 мең куак, «Чәчәкле Казан» акциясе кысаларында 1,0 млн. чәчәк утыртылды.
Калдыклар белән эш итү
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2017 елда Мамадыш Тракты урамында барлык экологик таләпләргә җавап
бирүче «Восточный» каты коммуналь калдыклар полигоны файдалануга
тапшырылды.
Мамадыш тракты урамындагы Самосырово каты көнкүреш калдыклары
чүплеген рекультивацияләүнең технологик этабы төгәлләнде. Аннан соң
рекультивацияләүнең биологик этабы – үлән чәчү, куак һәм агачлар утырту
башкарылачак.
Калдыкларны селектив җыю кысаларында Казан шәһәрендә аларның
барлыкка килү урыннарында халыктан икенчел чимал – макулатура, ПЭТ-тара,
алюминий кабул итү буенча 38 павильон урнаштырылган һәм эшләп килә.
ПЭТ-шешәләр җыю өчен 1350 гә якын челтәрле контейнерлар урнаштырылган.
2018 елга бурычлар:
Самосыроводагы
каты
көнкүреш
калдыклары
чүплеген
рекультивацияләүнең биологик этабы буенча эшләр башкару;
- Химия урамындагы каты көнкүреш калдыклары полигонының 2 нче
картасын файдалануга тапшыру;
- «Восточный» каты көнкүреш калдыклары полигонының 2 нче картасын
файдалануга тапшыру.
Хуҗасыз хайваннарны тоту
2017 елның 12 аенда 8067 хуҗасыз хайван тотылган.
Җылылык һәм кайнар су белән тәэмин итү
2017 елда объектларны реконструкцияләү, төзү һәм ремонтлау буенча
түбәндәге чаралар башкарылган:
- 11,8 км җылылык челтәре алмаштырылган һәм реконструкцияләнгән;
- кайнар су белән тәэмин итүче 3,5 км корыч торба полимер торбаларга
алмаштырылган;
- котельныйларда һәм үзәк җылылык пунктларында физик яктан искергән
һәм алга таба файдалануга яраксыз җиһаз (насослар, аккумулятор баклары,
җылыткычлар, казан секцияләре) яңасына алмаштырылган;
5
котельный,
югары
нәтиҗәле
казаннар
урнаштырып,
реконструкцияләнгән, 6 котельный автоматлаштырылган, бу чаралар
котельныйлардагы персоналның эшен оптимальләштерергә мөмкинлек бирә;
- 47 452 п.м челтәрне алмаштыру.
2018 елга бурычлар
2018 елда түбәндәге чараларны башкару планлаштырыла:
- 7,747 км җылылык челтәрен, 2,122 км кайнар су белән тәэмин итү
челтәрен алмаштыру һәм реконструкцияләү;
- котельныйларда һәм үзәк җылылык пунктларында физик яктан искергән
һәм алга таба файдалануга яраксыз җиһазны (насосларны, аккумулятор
бакларын, җылыткычларны, казан секцияләрен) алмаштыру;
5 котельныйны реконструкцияләү һәм яңарту, 4 котельныйны
автоматлаштыру;
- 2 төтен торбасын һәм 12 котельный бинасын төзекләндерү;
- 28 560 п.м челтәрне алмаштыру.
Су белән тәэмин итү һәм юынтык суны чыгару
2017 елда түбәндәге чаралар башкарылган:
- 2,04 км озынлыкта челтәрләр төзелгән;
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- Желябов урамында 288 п.м суүткәргеч, Рус православ старовер
чиркәвенең Казан-Вятка епархиясе кафедраль соборы комплексында 220 п.м
озынлыкта суүткәргеч һәм канализация челтәрләре, Челюскин урамында
230 п.м озынлыкта үзагышлы канализация төзелгән;
- Ш.Мәрҗани урамындагы 82 п.м озынлыктагы үзагышлы коллекторны
реконструкцияләү буенча эшләр төгәлләнгән. Тулпар урамында 660 п.м
озынлыктагы үзагышлы канализация коллекторы реконструкцияләнгән.
- «Заречная» канализация насос станциясен төзү эшләре барды: төзелеш
өчен грунтның ныклыгын арттырылды, 12 су дәрәҗәсен түбәнәйтү
скважиналары
урнаштырылды,
камералар
арасында
микротоннель
урнаштырылды, кабул итү камералары һәм башкалар төзү эшләре дәвам итте;
- 14 нче номерлы БОСК икенчел саклагычны төзекләндерү буенча проект
эшләре башкарылды.
Капиталь һәм агымдагы ремонт программасы кысаларында 6,9 км
озынлыктагы инженерлык челтәрләре алмаштырылды, 451 эшермә, 10 су
колонкасы, 298 янгын гидранты, 643 су һәм канализация коесы төзәтелде,
64 насос агрегаты алмаштырылды.
Колсәеттәге су алу урынында су чистарту станциясе эшләтеп җибәрелде,
һәм бу Колсәет торак массивына җибәрелә торган эчә торган суның сыйфатын
яхшыртырга мөмкинлек бирәчәк.
2018 елга бурычлар
- «Заречная» канализация насос станциясен төзү эшләрен дәвам итү:
2018 елда аның беренче этабын файдалануга тапшыруны тәэмин итү;
- канализацияне чистарту корылмалары территориясендә ябык биналарда
явым-төшемне термомеханик эшкәртү корылмалары төзи башлау;
- канализацияне биологик чистарту корылмаларын реконструкцияләүне,
Иделдән су алу урынында суүткәргечләрне чистарту корылмаларының VI чираттагы корпусын, юдыру суларын чистарту корпусын төзүне, мөрәҗәгать
итүчеләрнең объектларын кушу өчен челтәрләр төзүне дәвам итү;
- 5,6 км салкын су белән тәэмин итү челтәрләрен, 1,5 км канализация
челтәрләрен капиталь төзекләндерү.
Электр белән тәэмин итү
2017 елда:
- 118,1 км электр челтәрләре, шулай ук 123 берәмлек трансформатор подстанцияләре капиталь төзекләндерелде;
- 110,8 км электр челтәрләре төзелде һәм 40 берәмлек трансформатор
подстанцияләре файдалануга тапшырылды.
2018 елга бурычлар
2018 елда 72 км электр челтәрләрен, шулай ук 67 берәмлек
трансформатор подстанцияләрен капиталь төзекләндерү планлаштырыла.
Бәяләр кую һәм икътисад
2018 елның 1 гыйнварына шәһәр халкының торак-коммуналь хезмәтләр
өчен 6 айдан да артып киткән бурычы 2,23 млрд. сумны тәшкил итте. Хисап
вакыты эчендә әлеге бурыч 156,2 млн. сумга артты. Халыктан торак-коммуналь
хезмәтләр өчен түләүләр җыюның уртача еллык күләме 98,39 процентны
тәшкил итте.
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2017 елда халыктан торак-коммуналь хезмәтләр өчен бурычларын җыю
эше дәвам итте. Ел дәвамында идарәче оешмалар тарафыннан бурыч ияләренә
(торак хуҗаларына һәм яллаучыларга) гомуми саны 536 млн.сумнан артык
булган бурычларын түләтү турында судка 6412 гариза язылган (2016 елда –
600 млн. сумнан артык). Әлеге вакыт эчендә бурычлы кешеләрдән 380 млн.
сумнан артык бурыч җыелган (2016 елда – 400 млн. сумнан артык). Тораккоммуналь хезмәтләр өчен бурычлары булу сәбәпле социаль наем килешүләрен
төзүне туктату нәтиҗәсендә торак яллаучылар тарафыннан 5,4 млн. сумлык
бурыч түләнгән.
Бер ел эчендә бурычы аеруча күп булган кешеләрне яшәгән
урыннарыннан чыгару турында барлыгы 9 дәгъва гаризасы әзерләнгән. 9 дәгъва
буенча бурычларның гомуми суммасы 2,4 миллионнан артык сумны тәшкил
итте. Казан шәһәре Башкарма комитетының бурычлыларны яшәгән
урыннарыннан чыгару турындагы ике дәгъва таләбе канәгатьләндерелде, суд
приставлары тарафыннан башкару эше кузгатылды; 6 башкару эше буенча суд
утырышлары барган вакытта торак яллаучылар тарафыннан гомуми суммасы
1,4 млн сумнан артык булган бурыч түләнде, бер дәгъва гаризасы судта карала.
2018 елда гомумән алганда торак-коммуналь хуҗалык буенча торак
фондын капиталь төзекләндерү һәм ремонтланып бетмәгәнлек дәрәҗәсен
киметү, халыкка күрсәтелә торган торак-коммуналь хезмәтләрнең сыйфатын
күтәрү, шәһәрлеләрнең тормышын уңайлату өчен барлык кирәкле шартларны
тудыру һәм аларның сәламәтлеген саклау буенча эшләр дәвам итәчәк.
Җирләү эше өлкәсендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне тормышка
ашыру Казан шәһәре Башкарма комитеты эшчәнлегенең бер юнәлеше
булып тора.
Казан шәһәре чикләрендә 33 муниципаль зират бар, шуларның берсе
Татарстан Республикасының Биектау муниципаль районы җирләрендә
М-7 автомобиль юлының 819 километрында урнашкан. Гомуми мәйданы
320,2 гектарны тәшкил иткән җирләү урыннары даими (чикләнмәгән вакытка)
куллану хокукында Казан шәһәре Башкарма комитеты карамагында.
2017 елда Казан шәһәрендә 13 067 кеше вафат булган (2016 ел белән
чагыштырганда -2,5%), шуларның 9 280 е шәһәр зиратларына җирләнгән.
Җирләү урыны бушка бирелә, җирләү турындагы мәгълүмат кәгазьдә һәм
электрон формада саклана.
Җирләү өчен яңа җирләр булдыру өчен җирнең дефицит булуы иң
четерекле мәсьәлә булып кала бирә. 2017 елда Татарстан Республикасы
Президенты Р.Н.Миңнеханов Питрәч районы Званка авылы янында (М-7
автомобиль юлы) Казан шәһәренең ике яңа җәмәгать зиратын төзүгә
265,477 млн. сум күләмендә акча бүлеп бирү турында карар кабул итте.
Проектта
148 500 җирләү урыны оештыру күздә тотыла, җирләү
комплексының ресурсы эшләп килүче муниципаль зиратларның эшчәнлеге
дәвам иткән шартта 50 елга якын вакытны тәшкил итәчәк.
Җирләү объектын файдалануга тапшыру 2018 елның җәендә
планлаштырыла. Зиратлар янында зур булмаган гыйбадәт корылмалары
(мәчетләр һәм кәшәнәләр) төзү өчен җир участоклары каралган, аларны
бюджеттан тыш акчалар хисабына төзү күз алдында тотыла.
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2017 елда Мехчылар урамы ягыннан Яңа Татар зиратының коймасын
төзекләндерү эшләре башкарылды. Әлеге максатка 6,390 млн. сум акча
бүленде.
Моннан тыш, Мирный торак массивының Новосельская урамындагы
зиратны төзекләндерүнең 2 нче этабын башкаруга 22,781 млн. сум өстәмә
акчалар бүленгән иде. Әлеге эшләр 2018 елның язында, кар эрегәч
башкарылачак.
Җирләү урыннарын карап тоту конкурс нигезендә башкарыла. Каты
көнкүреш калдыкларын җыю һәм чыгару, авария хәлендәге агачларны кисү,
үзәк аллея буйларындагы үләнне чабу, кышкы чорда кар чистарту һ.б. шуның
кебек эш төрләре башкарыла.
Мәсәлән, 20094 куб.м күләмендә каты көнкүреш калдыклары чыгарылды,
әлеге сан 2016 ел күрсәткечләреннән 20 процентка артыграк, 2277 куб.м (300 гә
якын) авария хәлендәге агач киселгән, керергә кыен булган һәм ташландык
җирләү урыннары җыештырылган. Хәзерге вакытта 33 муниципаль зиратны
конкурс нигезендә «Ритуал» муниципаль унитар предприятиесе карап тота.
2017 елда зиратларның санитар-саклау зоналарын билгеләү һәм кыскарту
буенча этаплы эш дәвам итте. Бүгенгә Арча, Архангельск, «Борисоглебск»,
«Вознесение», «Дербышки», «Константиновка», мемориаль, «Царицыно», дини
мөселман, шулай ук Адмиралтейство бистәсендәге эшләми торган мөселман
зираты һәм «Окольное» зиратларының исәпләү чикләре проектына уңай
бәяләмәләр бар. Әлеге эшне тагын 7 зират буенча башкарырга кирәк.
2017 елда «Сухая река», «Окольное», Яңа Татар һәм «Салмачи.
Христианское» зиратларының җирләү урыннары булган җирләрнең чиген
билгеләү һәм беркетү эшләре дәвам итте. Әлеге эш 2018 елда да дәвам итәчәк.
Шәһәрнең иң эре төп зиратларында җирләү урыннарын исәпләү электрон
системасын тутыру эше дәвам итте. Гомумән алганда бүгенгә 200 000 нән
артык җирләү урыны базага кертелде.
2018 елга бурычлар
- яңа җирләү комплексын файдалануга тапшыру;
- Мирный торак массивының Новосельская урамындагы зиратны
төзекләндерү барышын контрольдә тоту;
- «Чабакса» зиратына койма тоту эше (2018 елның II кварталы).
Төзекләндерү.
Төзекләндерү өлкәсен контрольдә тоту буенча чаралар
Төзекләндерү – шәһәр үсешендә иң төп юнәлешләрнең берсе, ул
уңайлылыкны, эстетик һәм функциональ яктан җәлеп итүне, шәһәрлеләр
тормышының сыйфатын һәм уңайлылыгын арттыра.
Урам-юл челтәренең җыештырыла торган мәйданы 2017 елда 20,5 млн.
кв.метрны тәшкил итте.
Ел нәтиҗәләре буенча, субподряд оешмаларын да исәпкә алып, юл
предприятиеләрендә 598 берәмлек махсуслашкан җыештыру техникасы, шул
исәптән универсаль, ел буена файдаланып була торган 504 берәмлек, кышкы
чорда эшли торган 52 берәмлек, җәйге чорда эшли торган 42 берәмлек
җыештыру техникасы бар иде.

31

Кышкы чорда шәһәр урамнарыннан чыгарыла торган карны
утильләштерү өчен Порт, Несмелов, Воровский, Техника, Васильченко
урамнарында һәм Җиңү проспектында 6 стационар кар эретү пунктлары
эшләде.
Ясалма корылмаларны алардан файдалана алырлык хәлдә тоту
максатыннан 68 автомобиль күпере, транспорт чишелешләре һәм юл
үткәргечләр, 16 җәяүлеләр күпере, 63 җир асты һәм җир өсте кичүләре карап
тотылды.
Хисап елында 2016 елда башланган Липатов һәм Декабристлар
урамнарындагы ике җир асты җәяүлеләр кичүен ремонтлау төгәлләнде. Аларны
ремонтлауга 18 млн. сум акча бүленгән иде.
Казан шәһәрендәге юлларны ремонтлауга 2017 елда барлыгы рекордлы
суммадагы акча – 6,1 млрд. сум бүленгән иде. Бу сумма 2016 елдагы суммадан
3,0 млрд. сумга күбрәк. «Куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар» өстенлекле
проектын тормышка ашыру өчен 2,0 млрд. сум бүленгән, шуларның 1,2 миллиарды – федераль бюджет акчалары, 800,0 миллионы – Татарстан
Республикасы акчалары. Моңа өстәмә рәвештә республика бюджетыннан
шәһәр юлларын норматив хәлгә китерүгә – 1,9 млрд. сум, урам-юл челтәре
объектларын ремонтлауга – 1,2 млрд. сум, ишегалды территорияләрен
ремонтлауга 1,0 млрд. сум бүленгән.
«Куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар» өстенлекле проекты кысаларында
Ф.Әмирхан, Вишневский урамнарында, Ямашев проспектында, Чистай,
М.Миль, Копылов урамнарында, Ибрагимов проспектында, Декабристлар, Уң
һәм Сул як Болак, Маршал Чуйков, Н.Назарбаев, Тура, Танк һәм башка
урамнарда 1 млн. кв.метрдан күбрәк мәйдандагы юл челтәренең 32 участогы
ремонтланган.
Салмачы торак массивыннан чыгу юлында күпьеллык транспорт
бөкеләре проблемасы хәл ителде. Моның өчен Кол Гали урамындагы юл
киңәйтеп ремонтланды. Әлеге эшләрне башкару нәтиҗәсендә Казан шәһәренең
9 торак массивында (Алтан, Плодопитомник, Восточный, Салмачы,
Вознесенское, Яңа Салмачы, Привольный, Вишневка һәм Яңа Вишневка) һәм
Питрәч районының ике торак пунктында (Көек, Чернопенье) яшәүчеләр өчен
юл-транспорт хәле яхшырды.
Проект кысаларында 2017 елда бакча ширкәтләренә бара торган юллар
ремонтланды. 30 мең кв.м мәйдандагы 7 юл норматив хәлгә китерелде. 24 бакча
ширкәтендәге 12 меңнән артык бакчачы яхшы якка үзгәрешләрне сизделәр.
Шәһәр юлларын норматив хәлгә китерү өчен бүленгән акчалар хисабына
Казан шәһәренең урам-юл челтәрендә иң нык таушалган 100 участок
ремонтланган.
Әлеге
программаны
тормышка
ашыру барышында
З.Космодемьянская, Дальняя, Качалов, Лебедев, Г.Баруди, Серов, Коләхмәтов,
Комаров, Красная Позиция һәм башка урамнарда юллар төзәтелгән.
Магистраль урамын комплекслы тикшерү нәтиҗәсендә яңгыр сулары
канализациясе челтәренең тулысынча тузганлыгы билгеле булды, шулай ук юл
киеменең көчәйтелгән конструкциясен урнаштыру кирәклеге ачыкланды. Әлеге
мәсьәләне хәл итү өчен хисап елында урамны капиталь төзекләндерү проекты
эшләнде. Вакытлыча чара буларак монда чокырларны ремонтлау уздырылды.
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Урам-юл челтәре объектларын ремонтлау программасын тормышка
ашыру өчен бүленгән өстәмә акчалар хисабына шәһәрлеләрнең аеруча кире
бәяләмәсен алган 21 юл участогында ремонт башкарылды. Бу Академик Кирпичников, Сигезенче Март, А.Айдинов, Пионер, Париж Коммунасы, Мөштәри,
Тулпар һәм башка урамнар.
Бертуган Батталовлар урамының Оренбург Трактыннан М-14
микрорайонына кадәрге өлешендә җәмәгать транспорты йөртә башлауны
сораган күпсанлы мөрәҗәгатьләр нигезендә проект эшләнә башлады. Әлеге
проект буенча юлны 8 метрга кадәр киңәйтү, тротуарлар, тукталыш кесәләре
ясау һәм тышкы яктырту челтәрләре урнаштыру күздә тотыла. Хисап елында
70 тән артык инженерлык челтәрләре планга кертелгән ремонт эшләре
зонасына эләгү сәбәпле, аларны аннан чыгару буенча чаралар уздырылды.
Юлны киңәйтү 2018 елда һава торышы шартлары уңайлангач башланачак.
Оренбург Трактын һәм Универсиада проспектын норматив хәлгә китерү
буенча эшләр комплексы 1250 п.м тавыштан саклау экраннары, терәү
диварлары һәм юл читләре ясауны, декоратив коймалар куюны, су сибү
системасын монтажлауны, 3 меңнән артык агач, 27 мең куаклык, 25 мең
күпьеллык декоратив үсемлекләр утыртуны, 5 га газон ясауны үз эченә ала.
Ишегалды территорияләрен ремонтлау программасын тормышка ашыру
барышында гомуми мәйданы 427 мең кв.м булган 340 ишегалды һәм 46 квартал
эчендәге юллар ремонтланды, бу 2016 ел белән чагыштырганда 106
ишегалдына һәм 24 юлга күбрәк. Төзекләндерелгән ишегалларында автомобиль
йөртүчеләр өчен 6 меңгә якын автомобиль кую урыннары ясалды (2016 елда –
3 мең).
11 объектта (Восстание урамы, 59, 61; Блюхер урамы, 81, 83, 85;
Гудованцев урамы, 49, 51; Даурия урамы, 27; Р.Зорге урамы, 97, 99, 103; Четаев
урамы, 42; Ямашев проспекты, 74 һ.б.), асфальт өслеген ремонтлаудан тыш,
комплекслы төзекләндерү уздырылды – яшелләндерү, балалар уен
комплекслары, спорт җиһазлары, эскәмияләр кую буенча эшләр башкарылды.
Гомумән алганда 150 меңнән артык кеше әлеге хезмәтләрдән уңай нәтиҗә
алды.
65 млн. сум күләмендәге акчалар Казан шәһәренең 13 торак
массивындагы (Северный, Борисоглебское, Мирный, Отары, Юдино, Аракчино,
Константиновка, Вознесенское һәм башкалар) юлларны төзекләндерүгә
юнәлдерелде. Гомуми мәйданы 40 мең кв.метрдан артык булган 21 юлны
төзекләндерү башкарылды.
Гомумән алганда юл эшләрен башкару нәтиҗәләре буенча 2017 елда
Казан урамнарының һәм ишегалларының 3 млн. кв.м асфальт өслеге
төзекләндерелде, бу 2016 ел белән чагыштырганда 1,5 тапкырга күбрәк булган.
Хәрәкәт аеруча интенсив булган участокларда асфальт-бетон өслекнең
хезмәт итү вакытын озайту максатында асфальт-бетонның полимер-битумлы
үзле материаллы ныклырак төре кулланылды. Бу ремонтланган юлның
гарантияле хезмәт итү срогын 4 елга кадәр озайтырга мөмкинлек бирде.
Бер программага да кертелмәгән юлларны йөрерлек хәлдә тоту өчен
муниципаль юл фонды акчалары (77,7 млн. сум) һәм республика бюджеты
акчалары (47,9 млн. сум) хисабына юл өслегенә чокыр ремонты ясау буенча
эшләр башкарылды.

33

Ел әйләнәсендә урам һәм квартал эче юлларындагы чокыр-чакырларны
төзәтү эше 90 мең кв.м гомуми мәйданда эшләнгән (2016 елда – 61 мең кв.м).
Юлларны төзәтү эшләреннән тыш урам-юл челтәре элементларын
төзекләндерү буенча да чаралар үткәрелде.
Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү максатында муниципаль юл фонды
акчалары хисабына 4500 п.м озынлыкта койма тотылган һәм 299 юл билгесе
куелган һәм алмаштырылган. Төрле республика программалары кысаларында
12 светофор объекты куелган, 11240 п.м озынлыкта койма һәм 231 юл билгесе
куелган яки алмаштырылган.
Урам яктырту системасын төзек хәлдә тоту буенча агымдагы чаралар
үткәрү нәтиҗәсендә магистральләрне, төп урамнарны һәм ишегалды
территорияләрен яктыртуны былтыргы дәрәҗәдә саклап калып булды –
норматив 95% булганда ул 94,6% ны тәшкил итә.
Ел ахырына муниципаль казна составында булган яктылык нокталары
саны 80,69 мең берәмлекне (2016 елда – 76,64 мең берәмлек), урам яктырту
челтәренең озынлыгы 2572 км ны тәшкил итте (2016 елда – 2505 км).
Яктылык нокталары саны юл инфраструктурасы объектларын, торак
микрорайоннарны, массакүләм ял урыннарын, шәһәрнең торак массивларында
урнашкан һәм инвентаризация барышында ачыкланган массакүләм ял итү
урыннарын төзү һәм реконструкцияләү белән бер комплекста төзелгән тышкы
яктырту челтәрләрен файдалануга кертү нәтиҗәсендә артты.
Ел нәтиҗәләре буенча муниципаль милек составына 3850 яктылык
нокталары кабул ителде.
Шәһәрне яңа елга бәйрәмчә бизәү, үзәк чыршыны урнаштыру һәм
Меңьеллык мәйданында Боз шәһәрчеге төзү буенча зур эшләр башкарылды.
Казан шәһәре урамнарында «Пәрдә» яктылык элементлары, «Яфраклар»,
«Чыршы ботаклары», «Кар бабайлар» консольләре куелды, Болак ермагы аша
салынган 5 күпердә яктырткычлар, Г.Камал исемендәге театр каршында
«Фонтаннар» исемле 4 яктылык конструкциясе кире урнаштырылды.
2017 елда яңгыр сулары канализациясе челтәренең озынлыгы 2016 ел
дәрәҗәсендә калды һәм 379,8 км ны тәшкил итте.
Яңгыр сулары канализациясе челтәрләрен карап тотуга республика
бюджетыннан бүленгән 100 млн. сум күләмендәге финанс чаралары
кысаларында 8,3 км магистраль челтәрләр чистартылды һәм аларның
үткәрүчәнлеге торгызылды.
Моннан тыш, яңгыр сулары канализацияләре челтәрләрендә югалган яки
яраксыз хәлгә килгән элементлар ачыкланган саен аларны булдыру буенча
эшләр башкарылды. Ел нәтиҗәләре буенча 915 яңгыр кабул итү урыны һәм
карау-күзәтү коелары норматив хәлгә китерелде.
Авангард, З.Космодемьянская, Академик Завойский урамнары буенча
яңгыр сулары канализациясе челтәрләре кире ясалды һәм Техника, Ф.Әмирхан
урамнары буенча 1,2 км гомуми озынлыктагы челтәрләр төзелде.
Декабристлар урамының 1 нче йорты янындагы 2000 мм диаметрлы
яңгыр сулары канализациясенең ике коллекторының герметиклыгы югалу
сәбәпле җимерелгән урынны 2016 елда башланган төзәтү эшләре төгәлләнде.
Яңгыр һәм кар сулары белән бергә Казансу елгасына төшүче пычратучы
матдәләрнең начар тәэсирен киметү максатында Н.Э.Бауман исемендәге Казан
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дәүләт
ветеринария медицинасы академиясе янындагы яңгыр сулары
канализациясенең чыгу урынында чистарту корылмалары төзү өчен проектсмета документларын эшләү төгәлләнде, проектка дәүләт экспертизасы ясалды.
Чистарту корылмаларын проектлаштыру һәм төзү эшләрен дәвам итү
өчен Һ.Такташ, Авангард, Техника урамнарында яраклы җир участоклары
бүленде.
Узган еллардагы кебек, рекреация зоналарын төзекләндерү эшләре дәвам
итте.
Җәмәгать урыннарын төзекләндерү программасын тормышка ашыру
хисап елында «Уңайлы шәһәр мохитен тудыру» өстенлекле федераль проект
кысаларында башкарылды. Федераль бюджет тарафыннан әлеге максатларга
282,0 млн. сум, Татарстан Республикасы бюджетыннан 481,0 млн. сум каралган
иде. Чагыштыру өчен: 2016 елда әлеге чараларга республика һәм шәһәр
бюджетыннан 304,5 млн. сум бүленгән иде. Социаль яктан җаваплы
предприятие һәм оешмаларның ярдәме нәтиҗәсендә өстәмә рәвештә 300,0 млн.
сумга якын акча җәлеп ителде (2016 елда – 256 млн. сум).
Ел нәтиҗәләре буенча төзекләндерү программасына гомуми мәйданы
130 га тәшкил иткән 8 массакүләм ял урыны җәлеп ителде (2016 елда – 113 га).
Төзекләндерү эшләре халык, иҗади төркемнәр, җәмәгать, спорт һәм
яшьләр оешмалары вәкилләренең фикер һәм киңәшләрен искә алып
башкарылды.
Мәсәлән, Сыртланова урамындагы «Калейдоскоп» балалар паркын
яңартканда паркның балаларга билгеләнеше сакланды, «торналар» атынгычы
һәм хайван фигуралары сакланды, «тыныч» йөрү зонасы тудырылды, паркта
йөрүчеләр өчен сфетофорлар белән ике җәяүлеләр кичүе ясалды.
Горки-Әмәт урман паркын төзекләндерүнең икенче чираты кысаларында
өч километрлы чаңгы трассасы, чаңгыда шуучылар өчен күперчекләр, парковка
урыннары булган өч өстәмә керү урыны төзелгән. Үсеп килүче буынның
экологик белемен күтәрү максатыннан паркта дәресләр һәм мастер-класслар
уздыру өчен интерактив җиһаз белән Эко-үзәк ачылды. Саф һавада актив
шөгыльләнер өчен памп-трек төзелгән, спорт мәйданчыгында һәм воркаут
зонасында җиһазлар урнаштырылган.
Урицкий паркында стандарт төзекләндерү эшләреннән тыш нигез
чокырында кыш көне дә файдалануга исәпләнгән яшел амфитеатр төзелгән.
«Крылья Советов» паркын төзекләндерүнең өченче этабы кысаларында
парк белән бердәм киңлек тудыру максатында Ленин исемендәге мәдәният
йорты артындагы зона төзекләндерелде.
«Черек күл» паркын төзекләндерүнең икенче этабы тормышка
ашырылды, аның кысаларында күл касәсе реконструкцияләнде, аны кыш көне
тимераякта шуу өчен файдаланып булачак.
Җиңү паркында парк периметры буенча койма төзәтелде.
Түбән Кабан күленең Г.Камал исемендәге теардан алып фитнес-клуб
бинасына кадәрге территорияне үз эченә алган яр буен төзекләндерүнең
беренче этабын тормышка ашыру буенча эшләр дәвам итә. Әлеге участокта яр
буенча сузылган, амфитеатр, суүсемнәр каскады, күзәтү мәйданчыгы яныннан
узучы свайларга утыртылган юл-сукмаклар төзү башкарылды.
2017 елда Аккош күлләре системасын яңадан торгызу эше башланды.
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Әлеге күлләр соңгы кырык елда юллар һәм сәнәгать корылмалары төзү сәбәпле
су балансы бозылып, даими рәвештә кибеп килделәр.
Әлеге табигать объектын тулысынча яңадан торгызу өчен күлләрне
тирәнәйтү, гидроизоляция ясау һәм су белән тутыру эшләре башкарылды. Бу
гамәлләр күлләрнең мәйданын, яр буе белән бергә 8 гектардан 36 гектарга
кадәр арттырырга мөмкинлек бирде.
Традициягә әйләнгән «Чәчәкле Казан» акциясе уздырылу аркасында
шәһәрне чәчәкләр белән бизәүнең сыйфаты һәм саны арта.
Ел нәтиҗәләре буенча шәһәр территориясендә ясалган чәчәк
түтәлләренең гомуми мәйданы 56,0 мең кв.метрны тәшкил итте (2016 елда –
49,0 кв.м), урамнарда 10,5 мең чәчәк вазоннары һәм кашполар эленде. Бизәү
өчен 5,5 млн. чәчәк үсентесе файдаланылды.
Узган еллардагы кебек, «Чәчәкле Казан» проекты кысаларында Чәчәк
фестивале үткәрелде, анда профессиональ ландшафт оешмалары һәм
һәвәскәрләр катнашты.
Гомумән алганда хисап елы нәтиҗәләре буенча шәһәр территориясендә
15,0 мең агач һәм 43,0 мең куаклык утыртылган (2016 елда – 10 мең агач, 6 мең
куак).
Узган еллардагы кебек, шәһәрне яшелләндерүдә махсус питомниклардан
үсенте материаллар файдаланылды, алар шәһәр мохитендә яхшы гына үсеп
китү күрсәткечләре бирделәр.
Үсемлекләрне җәйге чорда саклау максатыннан яшел үсентеләр кирәк
булган саен автомат сугару системасын файдаланып сугарылдылар.
2017 елда яшел үсентеләрне карау максатында 5 меңгә якын авария
хәлендәге һәм корыган агачлар юк ителде, 10 мең агач квалификацияле рәвештә
кисеп кыскартылды.
3967 га урман-парк территориясен карап тоту барышында, шулай ук
предприятие, оешма учреждениеләрнең хезмәт коллективлары һәм халык
катнашында төрле акцияләр үткәрү кысаларында территорияне чүптән
арындыру, авария хәлендәге агачларны кисү, янгынга каршы полосалар ясау
буенча төрле эшләр эшләнде.
2018 елга планнар
Төзекләндерү объектларын агымдагы карап тоту 2018 елга тармак буенча
эшчәнлекнең иң мөһим юнәлеше булып калачак. Моның белән беррәттән
капиталь характердагы эшләр дә дәвам итәчәк.
Масштаблы юл эшләре планлаштырылган. Күздә тотылган 5,5 млрд.сум
кысаларында шәһәр урамнарындагы юлларга капиталь ремонт һәм
реконструкция үткәрү, яңа юллар төзү, ишегалды юлларын ремонтлау,
бакчачылык ширкәтләренә бара торган юлларны ясау, юл-транспорт хәрәкәте
бик интенсив булган урыннарда юл хәрәкәте иминлеге дәрәҗәсен күтәрү
буенча чаралар уздыру планлаштырыла.
Юл эшләре барышында «Салават Күпере» торак комплексыннан чыгу
юлында бөкеләр туу мәсьәләсен хәл итә башларга, Оренбург Трактыннан алып
М-14 микрорайонына кадәрге юлны киңәйтүне, яңгыр сулары канализациясе
челтәрен яңадан торгызып, Магистраль урамын төзекләндерүне дәвам итәргә
планлаштырыла. Юдино торак массивының 100 еллыгы сәбәпле андагы 20 дән
артык урамның асфальт өслеген ремонтлау планлаштырыла. Бондаренко
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урамының Солдат урамыннан алып С.Хәким урамына кадәрге өлешендә яңа юл
салу күз алдында тотыла, тротуарлар, тышкы яктылык челтәрләре, яңгыр
сулары канализациясе ясау, юл тамгалары салу һәм юл билгеләре кую
планлаштырыла.
Җәмәгать урыннарын төзекләндерү һәм үстерү буенча чараларны
тормышка ашыруны дәвам итү планлаштырыла, шәһәрне чәчәкләр белән бизәү
буенча акция һәм чәчәк фестивале оештырылачак.
2017 елда төзекләндерү тармагын муниципаль контрольдә тоту
өлкәсендәге эш түбәндәге юнәлешләр буенча алып барылды:
- рөхсәтсез барлыкка килгән чүплекләрне барлау һәм бетерүне
контрольдә тоту;
- төзелеш объектларын карап тотуны контрольдә тоту;
- җир эшләре башкаруны контрольдә тоту;
- тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыруны контрольдә тоту;
- янәшәдәге территорияләрне, контейнер мәйданчыкларын, биналарның
фасадларын һәм түбәләрен карап тотуны контрольдә тоту;
- яшел зонада автомобильләр куюны контрольдә тоту.
Узган елда Казан шәһәре территориясендә каты көнкүреш калдыклары,
эре габаритлы чүпләр һәм төзелеш чүпләре рөхсәтсез җыелган 78 урын
ачыкланды, аларның 70 е муниципаль берәмлек җирләрендә, 8 е башка
хуҗаларга караган җирләрдә ята иде. Хокук бозучыларга карата административ
чаралар кулланылды.
Казан шәһәре районнары буенча
калдыкларны рөхсәтсез җыю урыннары дислокациясе
Районнар
Авиатөзелеш һәм Яңа Савин
Вахитов һәм Идел буе
Киров һәм Мәскәү
Совет
Барлыгы

Гомуми саны

Казан
шәһәре МБ

Башка милек
хуҗалары

15
31
18
14
78

14
30
18
8
70

1
1
0
6
8

2017 елда 37 калдыкларны рөхсәтсез җыю урыны бетерелде, шуларның
33 е – муниципалитет хисабыннан, 4 се – җир хуҗалары хисабыннан.
2017 елда Казан шәһәре районнары буенча киселештә
калдыкларны рөхсәтсез җыю урыннарын бетерү
Районнар
Авиатөзелеш һәм Яңа Савин
Вахитов һәм Идел буе
Киров һәм Мәскәү
Совет
Барлыгы

Ачыкланды Бетерелде Казан шәһәре Башка милек

15
31
18
14
78

10
8
13
6
37

МБ
9
8
13
3
33

хуҗалары
1
0
0
3
4

41 рөхсәтсез калдык җыю урыны җыештырылмыйча калды (шул исәптән
7 чүплек). Шулардан 5 урын – Казан шәһәренең Авиатөзелеш районында,
4 урын (шул исәптән бер чүплек) – Казан шәһәренең Вахитов районында,
5 урын (шул исәптән бер чүплек) – Казан шәһәренең Киров районында, 19 урын
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(шул исәптән ике чүплек) – Казан шәһәренең Идел буе районында, 8 урын (шул
исәптән өч чүплек) – Казан шәһәренең Совет районында.
Төзелеш мәйданчыкларын карап тотуны контрольдә тоту, ягъни
койманың булу-булмавын, аның торышын, төзелеш паспортларының булубулмавын, төзелеш объектларының керү-чыгу юлында автотранспортның
тәгәрмәчләрен һәм каты аслыкларын юу пунктларының булу-булмавын, аның
торышын контрольдә тоту ел дәвамында актуаль мәсьәлә булып кала бирә.
2017 ел ахырына гамәлдә булган 108 төзелеш объектының 23 ендә (21%)
төрле кагыйдәләр бозылган. Төзелеш объектлары буенча 2017 елда Казан
шәһәренең төзекләндерү кагыйдәләрен һәм башка муниципаль хокукый
актларны бозган өчен административ хокук бозулар турында барлыгы 134 материал төзелгән. Шуларның 4 се – юридик затларга, 105 е – вазифаи затларга,
шулай ук 25 е – физик затларга карата ачылган.
Кагыйдәләрне бозу төрләре
Беркетелгән
территорияне
тиешенчә
карамау, чүпләнүгә һәм пычрануга юл кую
Урналарны чиста тотмау, территориядә
чүп өелүгә, чүп өемнәре оештырылуга юл
кую
Контейнер мәйданчыкларын һәм чиктәш
территорияләрне тиешле хәлдә карап
тотмау
Тышкы мәгълүмат чараларын вәкаләтле
органнар белән килештермичә урнаштыру,
килештерелгән паспортка туры килмәгән
конструкцияләрне тиешенчә карап тотмау
һәм урнаштыру
Белдерүләр һәм язуларны рөхсәтсез
урнаштыру
Фасадларны һәм болдырларны тиешенчә
карап тотмау

Төзелгән беркетмәләр саны
барлы
юр.
вазифаи
физ.
гы
затлар
затлар
затлар
21
104
33
158
293

8

141

144

153

8

108

37

854

34

520

300

984

3

102

879

261

14

157

90

Кышкы чорда тротуарларны, тукталыш мәйданчыкларын карап тоту,
биналарның түбәләрен һәм балконнарны кар һәм боз сөңгеләреннән вакытында
чистарту аерым контрольдә тотыла. Әлеге кагыйдә бозулардан тыш, кышкы
чорда рөхсәт бирелмәгән урыннарда кар җыю, квартал эчендәге юлларны һәм
урам-юл челтәрен вакытында җыештырмау кебек кагыйдә бозулар еш
ачыклана.
Шулай итеп, 2017 елның кышында 374 беркетмә төзелгән (8 – юридик
затларга, 304 – вазифаи затларга, 62 – физик затларга).
2017 елда кыш көне карап тоту өлешендә
төзекләндерү кагыйдәләрен бозу
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237 беркетмә (63%) коммерция оешмаларына, 48 беркетмә (13%) идарәче
оешмаларның вазифаи затларына, 39 беркетмә (11%) урам-юл хезмәтләренең
вазифаи затларына, 23 беркетмә (6%) төрле торак компанияләренә карата
төзелгән.
Административ материалларның иң зур күләме белдерү һәм язуларны
рөхсәтсез урнаштыру, тышкы мәгълүмат чараларын вәкаләтле органнарда
килештермичә урнаштыру, эшләрне ордерсыз башкару һәм территорияне
кышкы чорда карап тоту өчен ачылган.
2017 елда төзелгән материалларның нисбәте

2017 елда барлыгы 4969 беркетмә төзелгән, шуларның 145 е – юридик
затларга, 2604 – вазифаи затларга һәм 2220 – физик затларга карата төзелгән.
2018 елда Казан шәһәрен төзекләндерү кагыйдәләрен бозуны ачыклау
өлешендә планлы эш дәвам итәчәк. 2018 елда үткәреләчәк футбол буенча дөнья
чемпионатына әзерлек кысаларында гражданнарның массакүләм йөрү
урыннарына һәм югары эстетик таләпләр куелган территорияләргә аеруча
игътибар биреләчәк.
2017 елда административ хокук бозуларны профилактикалау, административ хокук бозуларга каршы законлылык принцибын тәэмин итү
буенча эшләр дәвам итте.
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2017 елда административ комиссияләр тарафыннан 245 утырыш
уздырылды, административ хокук бозулар турында 41 583 эш карап
тикшерелде.

Эшләрне карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 36 590 хокук бозучыга карата
103 658,2 мең сумлык штраф формасында административ җәза бирү
кулланылган (2016 елда – 203 891,5 мең сум). 2 490 кисәтү ясалган (2016 елда –
1 063).
Кабаттан хокук бозулар өчен 937 хокук бозучы административ
җаваплылыкка тартылган һәм аларга 5 546,8 мең сумлык штраф салынган.
2017 елда карап тикшерелгән эшләр санының кимүе түбәндәге сәбәпләр
аркасында килеп чыккан:
- яшел үсентеләр үскән территорияләрдә транспорт чараларын кую
турындагы Казан шәһәрен төзекләндерү кагыйдәләренең нигезләмәләрен
гамәлдән чыгару. Әлеге хокук бозу буенча 958 материал каралган (2016 елда –
20 177);
- муниципаль парковкага түләмәгән өчен махсус техник чаралар (МТЧ)
ярдәмендә теркәлеп ачыкланган хокук бозуларның санын киметү. 2016 ел белән
чагыштырганда ул 33 885 тән 20 700 материалга кадәр кимегән.
Каралган эшләрнең гомуми саны кимүгә карамастан, штрафларны җыю
112 335,6 мең сумны тәшкил итте (2016 елда – 119 637,5).

Шул ук вакытта 2017 елда җыелган штрафларның суммасының бераз
кимүе беренче чиратта Россия Федерациясенең административ хокук бозулар
турында кодексының 4.1.1 статьясы нигезендә кече һәм урта бизнес
субъектларына карата кисәтү формасында административ җәза бирүне
куллануга бәйле. 2017 елда 2178 кисәтү ясалган (2016 елда – 636).
Татарстан Республикасының административ хокук бозулар турында
кодексы статьялары киселешендә иң күп эшләр түбәндәге составлар буенча
каралган:
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Төзекләндерү өлкәсендә хокук бозуларны профилактикалауның өстәмә
чаралары булып түбәндәгеләр тора:
- оешмаларга һәм вазифаи затларга административ хокук бозуларның
сәбәпләрен һәм шартларын бетерү турында тәкъдимнәр кертелә. 2017 елда комиссияләр тарафыннан 403 тәкъдим ясалган (2016 елда – 298);
- штрафларны закон тарафыннан билгеләнгән срокка түләмәгән өчен административ җаваплылыкка тарту буенча эш. 2017 елда мировой судьяларга
карап тикшерү өчен 1 932 беркетмә юлланган (2016 елда – 3 435), алар буенча
7016,9 мең сум штраф салу турында 1430 карар чыгарылган (2016 елда –
17 215,0 мең сумга 1 834 карар), җыеп алынган – 5 290,7 мең сум (2016 елда –
3 416,0 мең сум);
- массакүләм мәгълүмат чаралары һәм Казан шәһәре җирле үзидарә
органнарының рәсми порталы аша гражданнарга һәм оешмаларга төзекләндерү
өлкәсе буенча гамәлдәге норматив-хокукый актлар турында мәгълүмат
җиткерү.
Материалларны карап тикшерү буенча төп вәкаләтләрен башкару белән
беррәттән, 2017 елда түбәндәге мөһим проектлар тормышка ашырылды:
1.
Россиянең муниципаль берәмлекләре арасында беренче тапкыр
административ комиссияләр штрафларын Татарстан Республикасы һәм Россия
Федерациясенең дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталларында түләү
функционалы эшләтеп җибәрелде. Хәзерге вакытта салынган штрафларны
әлеге сервис аша онлайн-режимда тикшерергә һәм түләргә була.
2.
Суд приставлары хезмәте тарафыннан карарларның үтәлешен
тикшерү көчәйтелде. Нәтиҗәдә штрафларны җыю 2 тапкырга – 2016 елда
29635,2 мең сумнан 2017 елда 58101,7 мең сумга кадәр артты.
2018 елга бурычлар
Төзекләндерү өлкәсендәге норматив-хокукый базаны камилләштерү
максатында
Административ хокук
бозулар
турындагы
кодексның
административ хокук бозуга этәргеч булган сәбәп һәм шартларны бетерү
буенча чаралар кабул итмәүгә, административ җәзаны һәм административ
хокук бозуга этәргеч булган сәбәп һәм шартларны бетерү турындагы тәкъдимне
һәм административ җәзаны үтәүдән качарга тырышуга кагылышлы
статьяларына үзгәрешләр кертү буенча тәкъдимнәр әзерләү.
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Шәһәр пассажир транспорты эше
2017 елда Казан шәһәре халкына транспорт хезмәте күрсәтү өлкәсендә
пассажир ташуның сыйфатын һәм куркынычсызлыгын күтәрү эшләрен дәвам
итү чишеләсе төп мәсьәлә булып торды.
Бүгенгә Казан шәһәре халкына шәһәр эче пассажир транспортының
4 төре: автобус, трамвай, троллейбус һәм метро белән хезмәт күрсәтелә.
Транспорт челтәре 788 берәмлек хәрәкәт составыннан торган 59 автобус
маршрутыннан, 14 берәмлектән торган 7 махсус (сезонлы) автобус
маршрутыннан, 140 троллейбустан торган 11 троллейбус маршрутыннан һәм
72 трамвай файдаланылучы 6 трамвай маршрутыннан тора. Казан шәһәрендә
10 станциядән торган бер метрополитен линиясе эшләп килә. Пассажирларга
47 вагоннан торган 14 электропоезд составы хезмәт күрсәтә. Автобус
маршрутлары 1,2 мең километрдан артыграк озынлыкны, трамвай
маршрутлары – 159,0 км, троллейбус маршрутлары 273,0 км, метро
маршрутлары 17,3 км озынлыкны тәшкил итә.
Барлыгы 2017 елда шәһәр пассажир транспортында 257,3 млн. пассажир
йөргән.
Казан шәһәрендә 436 мең гражданинның 350 меңнән артыгы ташламалы
транспорт карталарыннан файдаландылар. Ай саен уртача 138 мең ташламалы
йөрү карталары тулыландырылды һәм 7,7 миллионнан артык сәфәр
башкарылды.

Автобуслар. Пассажир ташуның иң зур күләме автобуслар тарафыннан
башкарыла – 74,6% (якынча 192 млн. пассажир). Автобуста пассажир
ташуларның 75,4 проценты муниципаль унитар предприятиеләр өлешенә туры
килә.
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Бүген шәһәр автобус маршрутларында алдынгы сыйфат стандартларына
туры килә торган бердәм кызыл төстәге комфортабельле автобуслар
файдаланыла. Двигательләре Евро-4, Евро-5 экологик стандартларыннан да
түбән булмаган әлеге автобуслар мөмкинлекләре чикле затлар өчен пандус һәм
аппарельләр белән җиһазланган.
Шәһәрдә файдаланучы автобус паркының эксплуатация срогы 5 елдан
артмый. 2013 елдан алып барлыгы 611 автобус сатып алынган, шул исәптән күп
кеше сыйдырышлы «НефАЗ» маркалы 199 автобус, күп һәм уртача
сыйдырышлы «МАЗ» маркалы 351 автобус һәм кече сыйдырышлы «ПАЗ»
маркалы 61 автобус алынган.
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең боерыгы нигезендә 2020 елга кадәр
хәрәкәт составының 50 проценты газомотор ягулыгына күчерелергә тиеш.
Хәзерге вакытта газомотор ягулыгында эшләүче автобусларга күчү
аларның бәясе кыйммәт булу сәбәпле кыенлык тудыра (бер автобус бәясе 11,0
млн. сумны тәшкил итә, бу МАЗ-203 маркалы дизель автобусларыннан 3,7 млн.
сумга артыграк).
Моннан тыш, мондый автобусларны сатып алу пассажир транспорт предприятиеләре инфраструктурасын яңартуны сораячак.
Шәһәр электр транспорты. Шәһәр электр транспорты тарафыннан
65 млн. пассажир ташылган, бу пассажир ташуның 25,4 % ы дигән сүз.
Трамвайлар белән 16,7 млн. пассажир ташылган, бу пассажир ташуның
6,5% ы дигән сүз.
Троллейбуслар белән 22,2 млн. пассажир ташылган, бу пассажир ташуның 8,7% ы дигән сүз.
2017 елда «Метроэлектротранс» МУП тарафыннан Ямашев проспекты
һәм Академик Лаврентьев урамнары киселешендә күчерү угын һәм вакытлыча
кичү юлларын монтажлау өлешендә, «Казан-Арена» стадионына таба «соңгы
миля» хәрәкәтне чикләү зонасында 2,496 км озынлыктагы кабель челтәрләрен,
13,853 км контакт челтәрләрен (шул исәптән 5,089 км троллейбус буенча һәм
8,764 км трамвай буенча) реконструкцияләү өлешендә трамвай юлларын
төзекләндерү эшләре башкарылды.
2017 елда югары тизлекле 3 өчсекцияле трамвайлар, 5 берсекцияле
трамвайлар сатып алынды, шулай ук 2018 елның беренче кварталы ахырына
кадәр 2017 елда сатып алынган 15 троллейбусның һәм 2 берсекцияле
трамвайларның кайтуы көтелә.
Сатып алынучы хәрәкәт составы заманча модификацияле, түбән идәнле,
аларга аз хәрәкәтчән пассажирлар файдалана алырлык булсын өчен
суырылмалы аппарельләр урнаштырылган. Аз тавышлы булуы, маневрлылыгы
һәм киң салоны аның төп өстенлеге булып тора.
Бүгенгә, яңартуны исәпкә алып, физик мөмкинлекләре чикле булган
затларга транспортка керә алу һәм уңайлылык шартлары метрополитенда,
троллейбус һәм автобусларда 100 процентка, трамвайларда 71 процентка
тәэмин ителә.
Казан метрополитены – ул 10 станциядән торган бер линия, анда 47 вагоннан торган 14 поезд эксплуатацияләнә.
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2017 елда метрополитен 26 миллионга якын пассажирны йөрткән. Эш
көннәрендә пассажирлар агымы 90 мең кешене тәшкил итә.
Шәһәр пассажир транспортының барлык хәрәкәт составы диспетчерлык
идарәсенең автоматлаштырылган системасында эшли, әлеге система пассажир
ташучы оешмага рейслар башкаруны, аларның даимилеген һәм тизлек
режимын тикшереп торырга мөмкинлек бирүче мәгълүматны тапшырып тора.
Пассажир ташучы оешма белән бергә планлы расписаниене үтәү һәм
хәрәкәтнең даимилеген күтәрү эшенә төп игътибар бирелә.
Барлык маршрутлар һәм хәрәкәт составы 20.00 гә кадәр тулы күләмдә
эшли. 20.00 дән 22.00 гә кадәр аларның хәрәкәт интервалы зураюга һәм саны
акрынлап азаюга таба бара. 23.00 гә кадәр 33 иң популяр маршрутта 89 автобус
эшләвен дәвам итә. 5 нче номерлы трамвай маршруты һәм 1, 3, 8 нче номерлы
троллейбус маршрутлары 23.30 га кадәр эшлиләр. Казан метрополитены
24.00 гә кадәр эшли.
Бөтен хәрәкәт составында хезмәт күрсәтүнең сыйфатын арттыру өчен
пассажирларга өч телдә (татар, рус һәм инглиз телләрендә) автоинформаторлар
ярдәмендә автоном режимда, йөртүче катнашыннан башка мәгълүмат бирелә.
Бүгенгә һәр алтынчы җәмәгать транспорты тукталышы мәгълүмат
таблосы белән җиһазландырылган, аларның 24 процентында начар күрүче
пассажирлар өчен тавыш мәгълүматын эшләтү төймәләре бар.
Казан шәһәре пассажир транспортында йөргән өчен автоматлаштырылган
түләү системасын куллануны үстерү эше дәвам итә. Әлеге проектны кертә
башлаганнан бирле 1,26 млн. электрон йөрү билеты ясап чыгарылган. Бүгенгә
пассажирларның 76,2 проценты йөргән өчен электрон түләү системасы аша
түли.
Транспорт карталарын тулыландыруның Россия Федерациясендәге иң
киң челтәре Казан шәһәрендә төзелгән. Бүгенгә аларның саны 749 пунктны
тәшкил итә.
2017 елда юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү максатында 22 яңа светофор
объекты урнаштырылган һәм 2 булган светофорга җәяүлеләр өчен светофор
өстәп куелган. 3 светофор объектында юл хәрәкәте белән адаптив идарә итү
системасы җиһазы урнаштырылган. Шулай ук 1557 юл билгесе куелган,
шуларның 76 сы – юлның автомобильләр йөри торган өлешендәге «Г» рәвешле
терәүләрдә тора.
Казанда бердәм шәһәр парковкасы мәйданнары системасы эшләп килә.
2017 елның 31 декабренә бюджет акчалары һәм инвесторлар хисабына 59 парковка мәйданында барлыгы 1961 машина урыны ясалган.
Гражданнарга «Казан паркингы» сайтында штрафларын тикшерү
мөмкинлеге, ә Татарстан Республикасының дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
порталында штрафларны тикшерү һәм түләү мөмкинлеге туды.
Парковка мәйданнарының аерым участокларындагы йөкләнешне тигезләр
өчен 2017 елның 1 мартыннан сорау зур булган участокларда (Толстой, Театр,
Профессор Нужин урамнары, Ирек мәйданы) тариф 70 сумга кадәр арттырылды
һәм сорау аз булган участокларда тариф 30 сум итеп билгеләнде (Г.Камал,
М.Худяков, Г.Исхакый урамнары).
Нәтиҗәдә, югары тарифлы участокларда юлларга йөкләнеш 23 процентка
кимеде, ә кечкенә тарифлы участокларда әлеге йөкләнеш 88 процентка артты.
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2018 елга бурычлар
1) Казан шәһәре халкына транспорт хезмәте күрсәтүнең сыйфатын
арттыру һәм юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү;
2) FIFA-2018 футбол буенча дөнья чемпионаты уздыру вакытында шәһәр
кунакларына һәм тамашачыларга транспорт хезмәте күрсәтергә әзерләнү һәм
транспорт хезмәте күрсәтү;
3) яңа маршрут челтәрен эшләтеп җибәрү, конкурс процедураларын
уздыру, транспорт хезмәте күрсәтүче оешмалар белән килешүләр төзү;
4) «Дубравная» метро станциясен эксплуатацияләүне оештыру;
5) автобусларның хәрәкәт составын яңарту;
6) түләүле парковкалар зонасын киңәйтү.
Тышкы реклама
Казан төбәкләр арасында иң эре реклама базарлары өчлегендә торуын
дәвам итә.
Тышкы реклама буенча иң эре төбәк базарлары рейтингы
(2017 елның өченче кварталы нәтиҗәләре буенча)
Шәһәр

Базар күләме, млн.сумнарда

Үсү

Новосибирск

480

+9%

Екатеринбург

374

-10%

Казан

327

+2%

Самара

291

+2%

Красноярск

287

-2%

Уфа

278

-3%

Чиләбе

270

-9%

Түбән Новгород

269

+7%

Казан шәһәре бюджеты реклама эшчәнлегеннән 2017 елда 84 млн. сум
керем алган.
2017 елда:
- реклама корылмалары куюга 37 рөхсәт бирелгән;
- 486 рөхсәт гамәлдән чыгарылган.
Хисап елында 2014 елның 1 гыйнварына кадәр мәгълүмат корылмалары
(элмә такталар) куюга бирелгән рөхсәтләр һәм килештерүләр буенча эшләр
дәвам итте. Эшмәкәрләргә әлеге рөхсәтләрнең һәм килештерүләрнең вакыты
чыгу һәм яңа таләпләр буенча һәм чикләнмәгән вакытка яңаларын алырга
кирәклек турында 1979 белдерү кәгазе юлланды. Хисап елы ахырына
гамәлдәге шундый рөхсәтләр саны 4129 га калды. Әлеге эш 2019 елның 1 гыйнварына кадәр, ягъни барлык бирелгән рөхсәтләр һәм килештерүләрнең срогы
гамәлдән чыкканчыга кадәр дәвам итәчәк.
Хәзер тышкы реклама тармагында цифрлы технологияләрнең үсеше
күзәтелә. Цифрлы реклама шәһәрнең йөзен табигый рәвештә баета, аны
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заманчалаштыра һәм шәһәр мохите эстетикасына зыян салмый. Пилот проект
сыйфатында 2017 елның җәендә электрон-цифр өслекле беренче еврощит
урнаштыруга сатулар оештырылган иде. Әлеге сатуларда 6 оешма катнашты.
Лотның беренчел бәясе 4,5 тапкырга үсте һәм 9 млн. сумны тәшкил итте.
Цифрлы форматка сорау югары булу сәбәпле, Казан шәһәре территориясендә
реклама корылмалары урнаштыруның яңа схемасында электрон-цифр өслекле
150 дән артык конструкция урнаштыру планлаштырылды.
Моннан тыш, 2017 елда 12 реклама корылмасы урнаштыру урынын
сатулар оештырылган иде (еврощит 3х6).
2017 елгы сату нәтиҗәләре буенча бюджетка керем 5,95 млн. сумны
тәшкил итте.
2018 ел башында 2012 елдагы сату нәтиҗәләре буенча төзелгән челтәр
реклама корылмаларын урнаштыру һәм файдалану килешүләрнең вакыты чыга.
Яңа сатулар әзерләү кысаларында 2017 елда Казан шәһәре
территориясендә реклама корылмалары урнаштыру схемасы яңадан
комплекслы төстә эшләп чыгылды.
Яңа схема, цифрлы өслекләрнең өлеше нык кына артып, реклама
корылмаларының гомуми санын шактыйга кыскартуны күз алдында тота. Яңа
концепция кысаларында реклама корылмаларының нигезен мәҗбүри тирәнәйтү
һәм кабельне җир астыннан китерү күз алдында тотыла.
Схема проектын карап тикшерү нәтиҗәсендә реклама урыннарының
гомуми саны 33 процентка – 1353 тән 898 урынга кадәр кимеде.
Аталышы
Суперформат
Кече формат
Еврощитлар

2016 ел
19
260
992

2017 ел
17
219
597

Сатулар оештыру һәм уздыруның норматив-хокукый базасы да
сизелерлек дәрәҗәдә кире эшләнде. Бу эш сатуда катнашучыларның
уңайлылыгы өчен һәм бәхәсле ситуацияләрне булдырмау өчен кирәк.
Бүгенге көндә Казан шәһәре Башкарма комитеты челтәр реклама
корылмаларын урнаштыру мәсьәләсен тулысынча контрольдә тота. Сораулар,
кагыйдә буларак, рөхсәт срогы чыккан корылмаларны вакытында сүтмәү белән
бәйле рәвештә генә барлыкка килә.
Рөхсәт документлары булмаганлыгы ачыкланган реклама
корылмалары
Сүтелгән
Рөхсәт документлары рәсмиләштерелгән
Рәсмиләштерү бара (узган периодларны исәпкә алып, 2017 ел ахырына)

23
20
2
3

Хәзерге вакытта мондый корылмаларны судтан башка да мәҗбүри
рәвештә сүтү мөмкинлеге бар. Муниципаль милек объектларында реклама
корылмаларын сүтүгә, аларны төяп илтүгә, саклауга, шулай ук аларны фактта
урнаштырып, нигезсез рәвештә керемнәр алуга тотылган чыгымнар суд аша
тулы күләмдә түләтелә.
Килешү шартларының корылмаларны тиешле хәлдә карап тоту өлешен
үтәүне контрольдә тоту буенча планлы эшләр ел дәвамында башкарылды.
Әлеге эш таләпләрнең реклама корылмаларын карап тоту өлешен үтәүне
тикшереп, аларны план нигезендә урынга чыгып тикшерү уздыруны,
ачыкланган хокук бозуларны бетерү турында таләпләр юллауны, хокук бозулар
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турындагы материалларны административ чаралар куллану өчен тиешле
урынга юллауны үз эченә ала. 2017 елда 15 урынга чыгып тикшерү
оештырылган, хокук бозуларны бетерү турында 366 таләп юлланган. Барлык
хокук бозулар хуҗалар тарафыннан төзәтелгән.
Социаль реклама
Хисап елында 30 дан артык программа буенча социаль реклама
урнаштыруга булышлык күрсәтелде. Ай саен 40-50 постер урнаштырылды.
2018 елга планнар
1)
килешү срогы тәмамлануга мәҗбүри сүтү эшләре башкару;
2)
«Казан шәһәре
территориясендә 2018-2020 елларда тышкы
реклама һәм мәгълүмат өлкәсен үстерү» муниципаль программасы буенча
эшләр башкару (реклама корылмаларын башкару топонимик картасына төшерү,
программаның үзәк индикаторларын башкару);
3)
FIFA-2018 футбол буенча чемпионат уздыруга әзерлек
кысаларында шәһәрне мәгълүмати яктан бизәү эшләрендә катнашу.
IV. Муниципаль милек белән идарә итү һәм
җир мөнәсәбәтләрен үстерү
Казан шәһәренең муниципаль милке белән идарә итүе, гражданнарга
белем бирү хезмәтләре күрсәтү, мәдәниятне һәм спортны үстерү, тораккоммуналь хуҗалык һәм юл-транспорт инфраструктурасы эшчәнлеген
булдыру, шулай ук җирле үзидарәгә йөкләнгән башка мәсьәләләрне хәл итү
максатыннан, муниципаль учреждениеләр һәм предприятиеләр эшчәнлеген
тәэмин итүгә юнәлтелгән.
Муниципаль милек белән нәтиҗәле идарә итүнең Казан шәһәре
муниципаль берәмлегенең икътисади үсешен, аның бюджетының чыгымнар
өлешен киметүне тәэмин итәргә мөмкинлек бирүче мөһим факторының берсе
булып муниципаль предприятиеләр һәм учреждениеләрнең табышлы һәм
тотрыклы эшләвенә ирешү тора. Казан шәһәре территориясендә бюджеттан
финансланучы 667 муниципаль учреждение, шул исәптән 399 муниципаль
бюджет учреждениесе, 235 муниципаль автономияле учреждение һәм 33 муниципаль казна учреждениесе, 17 муниципаль унитар предприятие (14 е –
гамәлдә, 3 се – ликвидация чорында) эшләп килә.
Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең устав капиталындагы өлешен
13 акционерлык җәмгыяте һәм бер җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять биләп
тора. Казан шәһәре муниципаль берәмлеге бюджетына 2,4 млн. сум дивиденд
күчерелгән.
Казнаны формалаштыру (тулыландыру) эшчәнлеге муниципаль милек
белән идарә итүнең аерылгысыз өлеше булып тора. 2017 елда аңа гомуми
мәйданы 6,5 мең кв. метр булган 154,8 млн. сумлык 45 күчемсез милек объекты
(биналар, йортлар, корылмалар), 567,5 млн. сумлык 40 инженерлык
инфраструктурасы объекты, 686,4 млн. сумлык 671 берәмлек күчмә милек
кабул ителде.
Ел дәвамында инженерлык инфраструктурасының хуҗасыз калган
объектларын муниципаль милеккә кабул итү һәм рәсмиләштерү буенча актив
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эш алып барылды. Муниципаль милеккә 302 объект (канализация һәм су үткәрү
челтәрләре) кабул ителде һәм муниципаль милек реестрына кертелде.
Милек белән нәтиҗәле идарә итү аны дөрес максатта (муниципаль яисә
дәүләт учреждениеләре һәм предприятиеләре тарафыннан, шулай ук шәхси
оешмалар һәм физик затлар тарафыннан) куллану өчен, шул ук вакытта тиешле
халәткә китереп (мәдәни мирас объектлары өчен аеруча актуаль), гражданлык
әйләнешенә максималь җәлеп итүдән тора.
Милекне шәхси мөлкәткә күчергәндә, арендага биргәндә шәһәргә салым
базасын тулыландыру, эшмәкәрлекне үстерү, гражданнар ихтыяҗын тәэмин итү
(кибетләр, көнкүреш хезмәтләре һ.б.ш.) кебек файда китерелә.
Муниципаль милек белән нәтиҗәле идарә итүнең төп күрсәткече булып
муниципаль бюджетны тулыландыру (милекне арендага бирү, хосусыйлаштыру
очракларында) һәм милекне карап тотуга чыгымнарның кимүе тора.
2017 елда түбәндәгеләр тормышка ашырылды:
- ачык аукционнарда 2,5 мең кв. метр мәйданда 118,8 млн. сумлык
18 объект;
- арендага алучының сатып алу (туры сатулар) буенча өстенлекле
хокукын тормышка ашыру кысаларында җиде объект, мәйданы 1,1 мең кв.
метр, килешүләр бәясе – 5 ел эчендә ваклап түләү шарты белән 51,96 млн. сум;
- 5,9 мең кв. метр мәйданда 0,64 млн. сумлык өч объекттан бушлай файдалану килешүләрен төзү хокукы.
2017 елда җир участокларын арендалау килешүләрен төзү хокукына
(еллык аренда түләвенең күләмен сату) 14 аукцион уздырылды. Анда 71 җир
участогы, шул исәптән шәхси торак төзелеше өчен 32 участок куелган иде.
56,78 мең кв. метр мәйданда еллык аренда түләве күләме 163,55 млн. сум
булган 46 участок, шул исәптән шәхси торак төзелеше өчен 27,41 мең кв. метр
мәйданда 125,57 млн. сумга 31 участок сатылды. Бу еллык аренда түләвенең
башлангыч күләменнән 29 тапкыр артып китте.
Казан шәһәре Башкарма комитеты реестрында муниципаль милек объектларын арендалау буенча гомуми мәйданы 53,7 мең кв. метрга төзелгән
279 килешү санала. Арендалап тора торган мәйданның 2016 ел белән
чагыштырганда 3,7 мең кв. метрга артуы, нигездә, ташламалы аренда
программасы буенча төзелгән килешүләр исәбенә килеп чыкты. Ташламалы
килешүләр саны: 7,2 мең кв. метр гомуми мәйданга – 52.
Аренда түләве 195,1 млн. сум күләмендә башкарылган.
Казан шәһәре территорияләре белән нәтиҗәле идарә итү, стратегик
планлаштыру һәм аны 2017 елда 111,3 га мәйдандагы 132 участокка карата
куллану максатыннан, дәүләт кадастр исәбе үткәрелде.
Формалаштырылган һәм дәүләт кадастр исәбенә алынган участоклар
буенча 3682 га мәйдандагы 1586 участокка карата муниципаль милек хокукын
дәүләт тарафыннан теркәү буенча эш башкарылды. Шулардан 227 га
мәйдандагы 101 җир участогына 2017 елда хокук теркәлде.
2017 елда җир участоклары, шул исәптән масштаблы инвестиция
проектларын тормышка ашыру өчен дә участоклар рәсмиләштерелде.
Казан шәһәре Башкарма комитеты реестрында 2,3 мең гектар мәйданда
җир участокларын арендалау буенча 6166 килешү исәпләнә.
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2017 елда әлеге участоклар өчен саналган аренда түләве елына 983,6 млн.
сум/аена 82,3 млн. сумны тәшкил итте.
Җир өчен аренда түләвеннән – 1 038,9 млн. сум (фаразлау буенча
1050,0 млн. сум иде), җир сатудан 340,8 млн.сум керде.
Бюджетның керемнәр өлешен тулыландыруның өстәмә чыганагы – инде
шәхси милектә булган, җир участогы белән янәшәдәге формалаштырырга
мөмкин булмаган участокларны милеккә бирү. 2017 елда җир участокларын
яңача бүлү турында 592 килешү төзелде. Шуның нәтиҗәсендә бюджетка
61,0 млн. сум керде (2016 елда – участокларны яңача бүлү турында 440 килешү,
65,6 млн. сум керде).
Җир законнары таләпләрен үтәүне контрольдә тоту буенча урынга чыгып
10445 җир участогы тикшерелде, шул исәптән 5110 акт төзелде, 1,57 млн. сум
күләмендә штрафлар салу турында карарлар чыгарылды.
2017 елда судларда түбәндәге дәгъвалар карап тикшерелде:
- торак булмаган биналарны арендалау килешүләренә нигезләнеп, суд
тәртибендә бурычларны түләтү буенча 9,17 млн. сум күләмендә 25 эш;
- җир участокларын арендалау килешүләренә нигезләнеп, суд тәртибендә
бурычларны түләтү буенча 457,05 млн. сум күләмендә 140 эш;
- башка эшләр буенча 60 дәгъва.
Гамәлдәге законнарны тормышка ашыру кысаларында Казан
шәһәрендәге күп балалы гаиләләрне җир участоклары белән тәэмин итү буенча
эш уңышлы дәвам итә.
2012 елдан башлап, Казан шәһәренең күп балалы гаиләләре 4286 җир
участогы сайлады, шулардан 1286 сы – 2017 елда.
Дәүләт кадастр исәбенә шәхси торак төзелеше өчен 1940 җир участогы
алынды, һәм 2017 елның мае ахырында аларны бүлеп бирү башланды. 2018 елның гыйнварыннан Зур Дербышки торак массивындагы - 65,84 га мәйданда,
февральдән Константиновка торак массивындагы - 117,7 га мәйданда, шулай ук
Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының Дачное авыл
җирлегендәге 381,66 га мәйданда җир участокларын бүлү буенча эшләр
башланды.
Казан шәһәре Башкарма комитетының Казан шәһәренең күп балалы
гаиләләрен җир участоклары белән тәэмин итү буенча эшчәнлеге илебезнең күп
балалы гаиләләргә булышлык күрсәтүгә юнәлтелгән социаль сәясәтен
тормышка ашырырга, халык санын арттыруга һәм, нәтиҗәдә, мондый үсеш
дәрәҗәсенең демографик күрсәткечләрен яхшыртырга ярдәм итә.
2018 елда түбәндәге юнәлешләрдә эш дәвам итәчәк:
- муниципаль биналарны хуҗалык әйләнешенә максималь рәвештә җәлеп
итү;
- ачык акционерлык җәмгыятьләре һәм муниципаль унитар
предприятиеләр эшчәнлегенең нәтиҗәле һәм ачык булуын арттыру;
- Казан шәһәренең күп балалы гаиләләренә җир участоклары бирү.
V. Объектлар төзелеше. Торак сәясәте
Шәһәр төзелеше сәясәте
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2017 елда шәһәр төзелеше өлкәсендә эш түбәндәге юнәлешләр буенча
алып барылды.
Шәһәр төзелеше советы
Шәһәр төзелеше советының 18 утырышы оештырылды һәм үткәрелде,
шул исәптән Казан шәһәренең тарихи үзәгендәге төзелеш мәсьәләләре буенча
да. Әлеге утырышларда 64 объект карап тикшерелде. Шуларның 30 ы хупланды
һәм алга таба проектлаштыруны килештерү өчен Тарихи җирлекләрдә шәһәр
төзелеше эшчәнлеге мәсьәләләре буенча ведомствоара комиссиягә юлланды.
Архитектура буенча конкурслар, чараларны оештыру һәм үткәрү
Типлаштырылган стационар булмаган объектларны бертөрлелеккә китерү
максатыннан, 2017 елда иң яхшы проектларга конкурс оештырылды һәм
үткәрелде. Иҗади конкурс нәтиҗәләре буенча 21 типлаштырылган проект
билгеләнде. Әлеге проектлар расланды. Эшмәкәрләр тарафыннан алга таба
тормышка ашыру өчен Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенең 2007
елның 10 апрелендәге 647 нче номерлы «Казан шәһәре территориясендә
стационар булмаган сәүдә объектларының типлаштырылган проектларын
раслау турында»гы карарына үзгәрешләр кертелде.
Архитектура, шәһәр мохите дизайны
Казан шәһәренең тышкы кыяфәтен яхшырту максатыннан, мәгълүмат
корылмаларының тышкы күренешен һәм аларны урнаштыру урыннарын
килештерү буенча эш алып барылды. 2017 елда объектларны рекламамәгълүмати яктан комплекслы бизәү буенча 270 концепция, тышкы мәгълүмат
чараларын урнаштыруга 4582 паспорт, 608 эскиз тәкъдиме карап тикшерелде
һәм уңай бәя алды.
32 урамның тышкы күренешен яхшырту буенча концепцияләр, Бауман
урамында урнашкан 70 нче йортның ишегалды территориясен төзекләндерү
буенча эскизлар, Казан шәһәре территориясендә кече архитектура формаларын
урнаштыру һәм биналарның алгы ягында граффити ясау буенча тәкъдимнәр
әзерләнде, шул исәптән Казан шәһәрендә Конфедерацияләр кубогын уздыруга
әзерлек кысаларында да; кирәкле финанс чыгымнарын нигезләп, шәһәр
территорияләрен архитектура-сәнгать яктыртуы буенча концепция эшләнде;
типлаштырылган элмә тактаны гамәлгә кертү өчен техник бирем әзерләнде.
Урнаштырылган
тышкы
мәгълүмат
чараларының
килештерелгән
паспортларына туры килүе турында 71 бәяләмә, мәгълүмат корылмаларының
хуҗаларына аларны урнаштыруга бирелгән килештерү вакыты чыгу турында
250 белдерү хаты әзерләнде.
2017 елда тышкы мәгълүмат чараларын, төзекләндерү элементларын
урнаштыру мәсьәләләре буенча иҗат төркеменең дүрт утырышы уздырылды.
Әлеге утырышларда 23 объект карап тикшерелде. Шулардан 17 объект буенча
уңай, ике объект буенча тискәре бәяләмә бирелде, ә дүртесе буенча эшләп
бетерергә тәкъдим ителде.
Эскизларны электрон карап тикшерү буенча «Бурычлар планетасы» дип
аталган сервис эше оештырылды. 2048 тышкы мәгълүмат чараларын
урнаштыру эскизы онлайн карап тикшерелде. Бу исә эшмәкәрләрне белгеч
янына шәхси консультациягә килүдән азат итте.
Адрес бирү
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2017 елда күчемсез милек объектларына адрес номерлары бирү турында
3840 гариза кабул ителде, шул исәптән архивта сакланучы документларның
күчермәләрен бирүне сорап, Казан шәһәренең Адрес планы буенча күчемсез
милек объектларының урынын ачыклау турындагы гаризалар. 21589 адрес
бирелде. Казан шәһәре территориясендә 13 урамга, 1 тыкрыкка, 1 юлга (2 юл
килештерү стадиясендә) исем бирелде. Федераль мәгълүмати адрес
системасына 20672 адрес объекты кертелде (2786 бина һәм җир участогы,
шулай ук 17886 йорт).
Территорияләрдә төзелеш алып бару
Хисап чорында җир участокларының шәһәр төзелеше планын әзерләүгә
4687 гариза кабул ителде һәм 4369 җир участогының шәһәр төзелеше планы
расланды һәм эшләп бирелде. Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итү
мәгълүмати системасына тапшыру өчен төзелеш тәмамланган һәм төзелеш
алып барылырга тиешле җир участоклары турында 1422 эш оештырылды.
2016 ел белән чагыштырганда җир участокларының шәһәр төзелеше планын
бирүгә гаризалар саны уртача 45 процентка арткан.
Җирдән файдалану һәм төзелеш алып бару мәсьәләләре буенча Казан
шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе каршындагы комиссиянең 20 утырышы
уздырылды; комиссиядә 248 мәсьәлә карап тикшерелде; 173 ачык тыңлаулар
уздырылды; рөхсәт бирелгән төзелешнең чик параметрларыннан тайпылуга
40 рөхсәт кәгазе бирелде; җир участокларыннан файдалануның шартлы
рәвештә рөхсәт ителгән төренә 69 рөхсәт кәгазе бирелде.
Җир участокларын оештыру
2017 елда шәхси торак йортлар алып торган җир участокларының урнашу
схемаларын әзерләү турында 662 карар проекты эшләнде; гражданнар һәм
юридик затлар мөрәҗәгатьләре буенча территориянең кадастр планында җир
участоклары урнашуның 304 схемасы әзерләнде, шәхси торак йортлар алып
торган җир участокларының чикләрен аныклау буенча 694 шәһәр төзелеше
нияте һәм тәкъдимнәре әзерләнде. Әлеге җир участокларының чикләре «Дәүләт
күчемсез милек кадастры турында»гы федераль закон нигезендә аныкланырга
тиеш.
Җир участокларын яңача бүлү турында 2386 гариза карап тикшерелде,
яңача бүлү өчен территориянең кадастр планында җир участокларының урнашу
схемаларын раслау турында 729 карар кабул ителде. 2017 елда шәхси милек
буларак 122082 кв.м җир һәм җир участоклары сатылды.
Аукционнарда сату өчен территориянең кадастр планында җир
участогының урнашу схемасын раслау турында 66 карар кабул ителде, алга
таба сату максаты белән 102 җир участогына паспорт әзерләнде. Сату максаты
белән оештырылган җир участокларының якынча мәйданы 101570 кв. метрны
тәшкил итә.
2018 елда шәһәр төзелеше өлкәсендә түбәндәгеләр планлаштырыла:
- муниципаль хезмәтләрне электрон рәвештә күрсәтү буенча эшне
оештыру, муниципаль хезмәтләр күрсәтү вакытын кыскарту;
- Казан шәһәренең Төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү;
- яңа программа продуктын – шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итү
буенча автоматлаштырылган мәгълүмат системасын гамәлгә кертү.
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2017 елда Казан шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан капиталь
төзелеш объектларын төзүгә һәм файдалануга тапшыруга рөхсәт кәгазьләрен,
ана капиталын кулланып төзелә торган шәхси торак төзелеше объектларында
төзелеш (төзекләндерү) буенча төп эшләрнең башкарылуын раслаучы актларны
әзерләү һәм бирү, төзелешне мониторинглау, шәһәр төзелеше өлкәсендә
законлылыкны тәэмин итү буенча эш алып барылды.
Хисап чорында капиталь төзелеш объектларын төзүгә 2855 рөхсәт кәгазе
әзерләнде һәм бирелде (2016 елда – 806), шул исәптән:
- 188 – гражданлык объектларын төзүгә (2016 елда – 168);
- 74 – күп катлы торак йортлар төзүгә (2016 елда – 87);
- 2588 – шәхси торак йортлар төзүгә (2016 елда – 551);
- 5 – мәдәни мирас объектларын саклау буенча эш алып баруга (2016 елда
– 1).
Торак-гражданлык объектларын төзүгә 342 рөхсәт кәгазенең гамәлдә
булу вакыты озайтылды.
Төзелеше тәмамланган объектларны файдалануга тапшыруга 275 рөхсәт
кәгазе әзерләнде (2016 елда – 244), шуларның 92 се – күп катлы торак
йортларны файдалануга тапшыруга (2016 елда – 79).
2017 елда 804,056 мең кв.м торак тапшырылды (2016 елда – 740,069 мең
кв.м), шулардан күп катлы йортлар – 696,2 мең кв.м, шул исәптән 460 мең кв.м
– коммерция, 236,323 мең кв.м – социаль ипотека, 108 мең кв.м – шәхси торак
төзелеше объектлары.
Гражданнар гаризалары буенча муниципаль хезмәтне тормышка ашыру
кысаларында ана капиталын кулланып төзелә торган шәхси торак төзелеше
объектларында төзелеш (реконструкция) буенча төп эшләрнең башкарылуын
раслаучы 21 акт бирелде (2016 елда – 17).
Шәһәр төзелеше законнары нормаларын бозуны профилактикалау
максатыннан рөхсәтсез төзү һәм реконструкцияләү, шулай ук төзелеше
тәмамланган объектларны законсыз файдалану фактларын тыю буенча эш
алып барыла.
2017 елда судларга 44 дәгъва гаризасы юлланды (2016 елда – 28),
шулардан 26 эш буенча карар чыгарылды, 8 эш буенча дәгъва таләпләре
канәгатьләндерелде. 2017 елда суд чыгарган карарлар буенча 8 башкару эше
кузгалтылды.
Хәзерге вакытта 10 җавапка тартылучыга карата суд актын үтәмәгәне
өчен акча түләттерү турында башкару эше кузгатылды, бурычны каплау белән
бәйле рәвештә 2 башкару эше туктатылды.
Казан шәһәре территориясендә рөхсәтсез төзү һәм объектларны
файдалануга тапшыруны туктатып тору турындагы дәгъвалар буенча Казан
шәһәре Башкарма комитеты файдасына чыгарылган суд карарларын
үтәмәгәннәре өчен 2017 елда 1 млн.сум тирәсе акча түләттерелде (2016 елда –
100 мең сум).
Капиталь төзелеш объектларын төзү өчен һәм файдалануга тапшыру өчен
рөхсәт кәгазьләрен бирү буенча муниципаль хезмәтләр күрсәтү вакытын һәм
административ каршылыкларны киметү, шулай ук шәһәр төзелеше өлкәсендә
законлылыкны тәэмин итү буенча, законсыз төзү фактларын тыю һәм шәһәр
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төзелеше законнары нормаларын бозуны профилактикалау буенча эшне
активлаштыру 2018 елга төп бурычлар булып тора.
Капиталь төзелеш
2017 елда торак төзелеше, шулай ук социаль инфраструктура
объектларын төзү һәм реконструкцияләү төзелеш өлкәсендә өстенлекле
юнәлешләр булып торды.
Финанслау
2017 елга Казан шәһәренең капиталь чыгымнар программасы нигезендә
социаль өлкә объектларын төзүгә һәм реконструкцияләүгә барлык дәрәҗәдәге
бюджетлардан 265,285 млн. сум акча бүлеп бирелде (Татарстан Республикасы –
202,602 млн. сум, Казан шәһәре – 62,683 млн. сум).
Моннан тыш, Татарстан Республикасы Баш инвестиция-төзелеш идарәсе
объектлары буенча федераль һәм республика программалары кысаларында
финанслауның чик нормасы якынча 1,35 млрд. сумны тәшкил итте.
«2017 елга Татарстан Республикасында гражданнарны торак белән
тәэмин итү» программасы кысаларында Татарстан Республикасы Президенты
каршындагы Дәүләт торак фонды инвестицияләре күләме 5,9 млрд. сумны
тәшкил итте.
Предприятиеләр һәм оешмалар акчалары хисабыннан торак төзелешенә
кертелгән инвестицияләр күләме 0,6 млрд. сум булды.
Проектлаштыру, төзү, реконструкцияләү, объектларны капиталь
ремонтлау һәм ремонтлау белән бәйле булган капиталь акча кертүнең гомуми
күләме 8,2 млрд. сумны тәшкил итте.
Социаль өлкә объектлары
2017 елда федераль программаны тормышка ашыру кысаларында
«Савиново» балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе өчен футбол кыры төзелде
(Гаврилов урамы, 48б йорт).
Дербышки торак массивында ябык түбәле йөзү бассейны төзелеше
тәмамланды (Тополевая урамы, 2а йорт). Бер тәүлек эчендә норма буенча
олылар өчен бассейнда – 240 кеше, балалар бассейнында – 144 бала, барлыгы
384 кеше йөзә ала. Олылар өчен бассейн берьюлы 40 кешене, балалар бассейны
18 кешене сыйдыра.
2017 елда 15 универсаль спорт мәйданчыгы төзелде (Ленинград урамы,
26 йорт; Максимов урамы, 76 йорт; Ф.Әмирхан урамы, 111 йорт; Ташаяк
урамы, 2а йорт; Н.Ершов урамы, 7 йорт; Ротор урамы, 7 йорт; Г.Ахунов урамы,
10а йорт; Футбол урамы, 1 йорт; С.Халтурин урамы, 3 йорт; К.Цеткин урамы –
«Балыкчы бакчасы» паркы; Чкалов урамы, 8 йорт; А.Камалиев урамы, 22 йорт;
Дружба урамы, 1 йорт; Даурия урамы, 16б йорт; Сигезенче Март урамы,
10 йорт), 1 блоклы модульле чаңгы базасы (Горький шоссесы, 24 йорт),
баскетбол-волейбол мәйданчыгы (Горький шоссесы, Светлое күле).
Спорт мәйданчыклары төзүгә Казан шәһәре бюджетыннан өстәмә
буларак 11,456 млн. сум бүлеп бирелде («Энергетик» клубы каршындагы
мәйданчык, Даурия урамы, 27а йорт, Ломжа урамы, 15 йорт, Дружба урамы,
1 йорт).
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Республиканың максатчан озак вакытка исәпләнгән «Уңайлы мохит»
программасы буенча «Мотор» спорт комплексын хәрәкәт мөмкинлекләре чикле
кешеләр өчен уңайлы итү буенча эш алып барылды.
2017 елда ике сәламәтлек саклау объекты төзелде: Вознесенское торак
массивында «Балалар республика клиник хастаханәсе» дәүләт автономияле
сәламәтлек саклау учреждениесенең гомуми практика табиблары һәм участок
педиатрлары офисы, Себер Тракты урамында «Республика суд-медицина
экспертизасы
бюросы»
дәүләт
автономияле
сәламәтлек
саклау
учреждениесенең модульле паталогоанатомия бүлекчәсе.
«Авыл клублары» программасы буенча Казан шәһәре Идел буе
районының Отар торак массивында күпфункцияле үзәк төзелде. Бер катлы
клубта 300 урынга исәпләнгән тамашачылар залы, өстәмә бүлмәләр (артистлар
бүлмәсе, администрация, гардероб, китаплар саклау бүлмәсе булган уку залы,
китапханә, бәдрәфләр, бинага җылылык бирү бүлмәсе, электрощит бүлмәсе)
бар. Бинаның гомуми мәйданы – 489,9 кв.м.
Хисап елында «Салават Күпере» торак комплексының 11-8 номерлы
кварталында 1224 урынга исәпләнгән гомуми белем бирү мәктәбе төзелә
башлады. Бинаның гомуми мәйданы – 25 801,7 кв.м. Мәктәп төзелешен
2018/2019 уку елы башына тәмамлау планлаштырыла.
«Кояшлы шәһәр» микрорайонындагы Б.Урманче урамында җәяүлеләр
кичүен төзеп бетерүгә һәм территорияне төзекләндерүгә Татарстан
Республикасы бюджетыннан 35,0 млн. сум бүлеп бирелде.
2017 елда 2 һәйкәл куелды һәм тирә-як территориясе төзекләндерелде.
Большая Красная урамындагы скверда, консерватория янында татар
композиторы, Татарстан Республикасының дәүләт гимны музыкасы авторы
Рөстәм Яхинга һәйкәл ачылды. Татарстан Республикасы көне һәм Казан шәһәре
көнендә татар шагыйре Һади Такташ һәйкәлен тантаналы ачу чарасы үтте.
Әлеге һәйкәл М.Сәлимҗанов һәм Һ.Такташ урамнары киселешендәге скверда
урнашкан.
Шулай ук 2017 елда Тихорецкая урамында юл үткәргеч челтәрләрне төзү
буенча, Яңа Татар зираты коймаларын, Ямская урамындагы газ котельныйсын
төзекләндерү һәм ремонтлау эшләре алып барылды.
2017 елда — Экология елында «Канализациянең биологик чистарту
корылмаларын реконструкцияләү. Начар исләрне нейтральләштерү» проекты
тормышка ашырыла башлады. Бу исә Магистраль урамындагы чистарту
корылмаларыннан тирә-як территориягә тарала торган начар ис проблемасын
хәл итү белән бәйле.
Проектның гомуми бәясе – 572,5 млн. сум. 2017–2018 елларда проектны
финанслау берничә чыганактан алып барылачак: Татарстан Республикасы
бюджетыннан, Казан бюджетыннан һәм «Водоканал» муниципаль унитар
предприятиесенең үз инвестицияләре хисабына.
Проект буенча чистарту корылмаларының технологик объектларын
алынмалы конструкцияләр белән каплау каралган. Бу чистарту корылмалары
тирәсендә иснең таралуына ирек бирмәячәк. 25 корылма капланачак: кушу һәм
болгату камерасы, кабул итү камерасы, ком тоткычлар (9 корылма); беренчел
тондыру бассейннары (12 корылма); аэротенклардагы тоныкландырылган
суның өстәге каналы, биоадсорбер.
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Хәзерге вакытта канализациянең биологик чистарту корылмаларында
һаваны чистарту системасы белән җиһазландырылган саклагыч «капкачлар»ны
монтажлау бара. Эшне 2018 елның 1 июненә тәмамлау планлаштырылган.
Торак объектларын төзү
2017 елда Социаль ипотека программасын тормышка ашыру дәвам итте.
Казан шәһәре Башкарма комитеты объектлары буенча Татарстан
Республикасы
Президенты
каршындагы
Дәүләт
торак
фондының
инвестицияләре 5,572 млрд. сум күләмендә билгеләнгән. Ел дәвамында 5,565
млрд. сум үзләштерелгән.
2017 елда «Салават Күпере» торак комплексының беренче чираттагы 10,
11, 13 нче номерлы кварталларында 12 йорт төзелешен тәмамлау буенча, Идел
буе районының М-14 микрорайонында һәм Оренбург Тракты урамында эш
дәвам итте. Шулай ук «Салават Күпере» торак комплексында икенче чираттагы
7, 8 нче номерлы кварталларда 10 йортта төзелеш эшләре алып барылды.
2017 елда 3230 фатирлы гомуми мәйданы 191 331,8 кв.м булган барлыгы
12 торак йорт төзелеше тәмамланды. «Салават Күпере» торак комплексында
мәйданы 127 906,7 кв.м булган 2159 фатирлы 8 торак, М-14 микрорайонында
мәйданы 45 177,6 кв.м булган 765 фатирлы 3 торак йорт, Республика клиник
хастаханәсе тирәсендә урнашкан Идел буе районының Оренбург Тракты
урамындагы 3 нче төзелеш номерлы мәйданы 17572 кв.м булган 306 фатирлы
йорт (җир астында машиналар кую урыннары белән) куллануга тапшырылды.
Социаль ипотека программасы буенча торак тапшыру динамикасы таблицада күрсәтелгән:
Күрсәткеч исеме
Социаль ипотека программасы
буенча куллануга тапшырылган
йортларның гомуми мәйданы

Үлчәү
берәмлеге

2013

2014

2015

2016

2017

кв.м.

68304

60948

70599

15453

191332

2018 елда Социаль ипотека программасын тормышка ашыру кысаларында
«Салават Күпере» торак комплексында калган барлык йортларны куллануга
тапшыру каралган.
Моннан тыш, 13 универсаль спорт мәйданчыгы, Константиновка торак
массивында күпфункцияле үзәк, Салмачы торак массивында табиблар офисы,
Мирный торак массивында ашыгыч медицина ярдәме станциясе, 3 нче номерлы
шәһәр дәваханәсе өчен фельдшер-акушерлык пункты төзү планлаштырыла.
Торак сәясәте
Шәһәрлеләрнең торак мәсьәләсен хәл итү 2017 елдагы иң мөһим
мәсьәләләрнең берсе булып торды.
Ветераннарга торак
2017 елда 25 Бөек Ватан сугышы ветераны үзләренең торак шартларын
яхшырттылар.
Бөек Ватан сугышы ветераннарына бүленгән субсидияләрнең күләме
2017 елда бер кешегә 1 262 844 сумны тәшкил итте. 15 ветеран торакны Социаль ипотека программасы буенча, ә 10 ветеран – икенчел базарда алды. Хәзерге
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вакытта субсидия белән тәэмин ителмәгән тагын 17 Бөек Ватан сугышы
ветераны исәптә тора.
2010-2017 елларда барлыгы 1103 Бөек Ватан сугышы ветераны торак
шартларын яхшырттылар.
2017 елда 58 хәрби хәрәкәтләр ветераннары, инвалидлары һәм инвалид
балалар булган гаиләләр бүленгән субсидияләргә 18 кв.м исәбеннән торак
сатып алдылар. Ел буена барлыгы 660 186 сум күләмендәге субсидияләр Казан
шәһәренең 149 гражданинына: хәрби хәрәкәтләр ветераннарына һәм аларга
тиңләштерелгән затларга, гомуми авырулар буенча инвалидларга бирелде.
Социаль ипотека программасы
Әлеге программа кысаларында 26 меңнән артык гаилә фатир сайлады,
шул исәптән 2017 елда – 2138 гаилә, шуларның 1660 ы – бюджет өлкәсе
хезмәткәрләренең гаиләләре.
Бүгенгә бюджет өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләрнең 3568 гаиләсе фатир
чиратында тора. Моннан тыш, 1280 гаилә беренчел исәптә тора.
2017 елда Социаль ипотека программасы буенча торак алу исәбенә
барлыгы 445 гаилә кабул ителде, 794 гаилә исәптән төшерелде, 1677 гаиләнең
исәп делоларына үзгәрешләр кертелде, 1871 исәп делосы кабат теркәлү узды.
Күп балалы гаиләләр һәм ятим балалар өчен торак
5 һәм аннан да күп баласы булган күп балалы гаиләләрнең, шулай ук
үзләренә беркетелгән торагы булмаган ятим балаларның торак шартларын
яхшырту программасы республика бюджеты хисабына тормышка ашырылып
килә.
Күп балалы гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасын үтәү өчен
2017 елда Татарстан Республикасына 143,784 млн. сум бүленде. 2017 елда
Казан шәһәрендәге 2 күп балалы гаилә торак алуга сертификатлар алдылар
(2 гаиләгә – 4,704 млн. сум) һәм әлеге сертификатларга Социаль ипотека
программасы кысаларында фатирлар алдылар.
2017 елда ятим балаларны махсуслаштырылган наем буенча торак
урыннары белән тәэмин итәр өчен федераль һәм республика бюджетларыннан
346,724 млн. сум акча бүленде (1 балага – 1 134 мең сум).
2017 елда 2011 елның маена кадәр исәпкә баскан 11 ятим бала торак
белән тәэмин ителде. 3 фатир М.Гафури урамындагы йорттан, башка фатирлар
Лаеш районының Габишево авылыннан бирелде.
Гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү
Гражданнарны авария хәлендәге торактан күчерү Казан шәһәрендә
2013-2017 елларга гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү
буенча адреслы муниципаль программа кысаларында алып барылды.
2017 ел башына 1199 гаилә яшәгән 79 йортны күчерәсе калды.
Программаны тормышка ашыру максатыннан Казан шәһәрендә, башлыча
М.Гафури урамында һәм «Салават Күпере» торак комплексындагы авария
хәлендәге торак фондында яшәүче гражданнарны күчерү өчен 1062 фатир
сатып алыр өчен аукционнар уздырылды.
Бүгенгә 93 гаилә күчерелмәгән килеш калды. Күченмәгән гражданнарны
мәҗбүри күчерү турында судка дәгъва гаризалары бирелде.
«Шәһәрлеләргә торак» программасы

56

«Шәһәрлеләргә торак» программасын тормышка ашыру кысаларында
2017 елда Ютазы урамында 72 фатирлы ике йорт төзелде, аларның берсе 2017
ел ахырына төзеп бетерелде.
Социаль һәм кыска вакытлы наем
2017 ел ахырына социаль наем килешүләре буенча торакка мохтаҗ
буларак 19123 гаилә исәптә тора, алар арасында:
- 2005 елның мартына кадәр исәпкә басканнар – 18371 гаилә;
- аз керемле булып танылганнар – 439 гаилә;
- составында авыр хроник чирдән интегүче гражданин булган 313 гаилә
исәпләнә.
2017 елда барлыгы 81 гаилә торак белән тәэмин ителгән.
Башка кешеләр бушаткан муниципаль торак фонд хисабына 54 торак
урын бирелгән, аларның:
- авария хәлендәге һәм тузган торак фондыннан күчерүгә – 28;
- исәптә торучыларга – 26 (шул исәптән авыр хроник чирләрдән интегүче
гражданнарга – 13).
Тугыз гаилә үзләренең торак шартларын Россия Федерациясе торак
кодексының 59 статьясы нигезендә гомуми суммасы 6 493 635 сумны тәшкил
иткән сату-алу килешүләре нигезендә торак сатып алу юлы белән яхшырттылар.
Бүлеп булмый торган торак урыннар (тулай тораклардагы һәм коммуналь
фатирлардагы кече габаритлы бүлмәләр) 2017 елда кыска сроклы наем
килешүләре нигезендә бирелделәр:
- торак-коммуналь өлкә хезмәткәрләренә (46 килешү);
- Казан шәһәренең эчке эшләр бүлеге һәм Татарстан Республикасының
Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренә (8 килешү);
- махсуслаштырылган наем буенча торак урыннар бирелгәнче ятим
балаларга (37 килешү);
- катлаулы тормыш шартларында калган гражданнарга (янгын, ипотека
кредитларын түләмәү сәбәпле яшәү урыныннан чыгарылганнар һ.б.) (74 килешү).
Махсуслаштырылган торак фонды
Коляскада утыручы инвалидлар өчен Дубравная урамы, 43 йорттагы
махсуслаштырылган комплекстан торак урыннар бирү эше дәвам итә. Торак
урыннар бушый барган саен инвалидларны урнаштыру эше дәвам итә. 2017
елда анда нибары 2 гаилә урнашкан (2016 елда – 3).
Бөек Ватан сугышы ветераннарын һәм инвалидларын, шулай ук тыл
хезмәтчәннәрен ветераннар өчен махсуслаштырылган Дубравная урамындагы
35 нче йортка торак урыннар бушый барган саен урнаштыру эше дәвам итә.
2017 елда ветераннарга әлеге йорттан 10 торак урын бирелгән (2016 елда – 11).
Эш урыныннан бирелгән торак
2017 елда «Метроэлектротранс» МУП хезмәткәрләренә эш урыныннан
предприятие хуҗалыгы карамагындагы торак фондыннан 2 торак урын
бирелгән. Маршал Чуйков урамының 63 йортында урнашкан Яңа Савин
районының мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләре тулай торагыннан 1 торак
урын бирелгән.
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2017 елда 23 фатирдан, шул исәптән Казан шәһәренең эчке эшләр
органнары хезмәткәрләренә бирелгән 15 фатирдан эш урыныннан бирелгән
торак статусы алынган.
Өлешләп төзү
2017 елда Казан шәһәрендә күпфатирлы йортларны өлешләп төзү өлкәсен
контрольдә тоту һәм күзәтү эше дәвам итте.
Хәзерге вакытта 30 проблемалы объектның 16 сы калды. 2017 елда Бакый
Урманче урамындагы 6 номерлы йортның 4 нче блок-секциясе, Адоратский
урамындагы 5 нче төзелеш номерлы торак йорт, «МЧС» торак комплексының
1 номерлы йортындагы А, Б, В, Д блок-секцияләре, Павлюхин урамындагы
1 номерлы йорт һәм Четаев урамындагы торак йорт файдалануга тапшырылды.
25 254 килешү буенча гомуми суммасы 65 млрд. сумнан артык акча
җәлеп ителгән 186 өлешләп төзү объектын (44 меңнән артык фатир) төзүче
78 төзү оешмасының төзү эшчәнлеге контрольдә тотыла.
Суд практикасы
2017 елда торак мәсьәләсе буенча 220 дәгъва гаризасы судка бирелгән
(2016 елда – 219), шуларның:
- сату-алу, алмаштыру, кыска сроклы найм килешүләре буенча суд
тәртибендә бурычларны кайтару буенча – 9 003 119 сумга 29 дәгъва;
- Казан шәһәренең авария хәлендәге торак фондыннан гражданнарны
күчерү буенча – 78 дәгъва;
- гражданнар үз белдеге белән биләгән муниципаль торак фондын, шул
исәптән вафат булган милек хуҗаларыннан калган, варислары булмаган
муниципаль торак фондын (вариссыз мөлкәтне) суд тәртибендә бушату буенча,
билгеләнгән вакыты чыккан кыска сроклы наем килешүләре буенча – 90 дәгъва
(2016 елда – 89), башка эшләр буенча – 23 дәгъва гаризасы.
Узган елның ахырына гомуми юрисдикциядәге судларда һәм арбитраж
судларында 4 107 суд утырышы узды.
Закон көченә кергән суд карарлары буенча суд приставлары хезмәте
тарафыннан 99 башкару эше ачылды.
Суд приставлары хезмәте белән берлектә торак урынга мохтаҗ
гражданнарга бирү өчен 58 торак урын бушатылды (1621,96 кв.м гомуми
мәйданлы торак) (2016 елда – 869 кв.м).
2018 елга планнар
2018 елда Социаль ипотека программасы кысаларында «Салават Күпере»
торак комплексында йортлар төзү эше дәвам итәчәк.
«Шәһәрлеләргә торак» программасын тормышка ашыру кысаларында
Ютазы урамы буенча икенче йортны төзеп бетерү һәм 72 фатирлы өченче торак
йортны төзи башлау планлаштырыла.
Казан шәһәрендә күпкатлы йортларны өлешләп төзү өлкәсен контрольдә
тоту һәм күзәтү буенча эшләр кысасында «МЧС» торак комплексының Академик Губкин урамындагы 1 нче номерлы йортының Г блогын һәм 5 нче номерлы
йортны, Ю.Фучик урамындагы йортны (1 этабын), Павлюхин урамындагы 3 номерлы йортны (4 нче позиция) файдалануга тапшыру күздә тотыла.
2018 елда Казан шәһәрендә 2013–2017 елларга гражданнарны авария
хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча муниципаль адреслы программага
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кертелгән һәм 2017 ел ахырына күчми калган гаиләләр белән эшләүне төгәлләү
планлаштырыла.
Социаль ипотека программасын, «Шәһәрлеләргә торак» программасын
тормышка ашыру, шулай ук бушаган муниципаль торак белән тәэмин итү Казан
шәһәрендәге торак мәсьәләсенең кискенлеген киметергә һәм гражданнарны
сыйфатлы һәм һәркем ала алырлык торак белән тәэмин итәргә мөмкинлек
бирәчәк.
VI. Социаль өлкә үсеше
Демографик хәл.
Гражданлык хәле актларын теркәү
Демографик күрсәткечләр халыкның социаль иминлеген характерлаучы
мөһим индикаторлар булып тора.
Соңгы җиде ел дәвамында халык санының уңай табигый үсеше саклана.
2017 елда халык санының табигый үсеше 1 мең кешегә 5,0 промилле белән
бәяләнә (2016 елда – 6,8). Хисап елында Казан шәһәрендә 18729 бала туган, бу
2016 ел белән чагыштырганда 2657 гә кимрәк. 2017 елда балалар тууның кимүе
90 нчы еллар буынының бала тудыруга сәләтле яшенә җитүе белән бәйле.
Шуны да билгеләп үтәргә кирәк: 2017 елда сабыйлар арасында үлем
очраклары күрсәткече тере туган 1000 сабыйга 4,1 промилле белән бәяләнде
(2016 елда – 3,7). Әлеге күрсәткеч алга киткән Европа илләре дәрәҗәсендә
саклана. Сабыйлар үлеме сәбәпләре арасында беренче урында – перинаталь
чордагы авырулар, икенче урында – башка сәбәпләр, өченче урында тумыштан
булган аномалияләр тора.
2017 елда халыкның үлем күрсәткече 1 000 кешегә 10,2 промиллены
тәшкил итте (2016 ел күрсәткечләре белән чагыштырганда 2,5 процентка
кимегән), туу күрсәткече 15,2 гә кадәр кимеде (2016 елда – 17,5).
2016 елгы күрсәткечләр белән чагыштырганда төп сәбәпләрдән үлү
очраклары күрсәткечләре уңай динамикада булды: кан әйләнеше системасы
авыруларыннан үлү (100 мең кешегә 2017 елда – 596,4, 2016 елда - 617,5) һәм
онкология авыруларыннан үлү (100 мең кешегә 2017 елда – 196,8, 2016 елда –
210,5) күрсәткечләре кими.
2017 ел нәтиҗәләре буенча Казан шәһәренең гражданлык хәлләре
актларын теркәү органнарында 21888 яңа туган сабый теркәлде. Бу алдагы максималь күрсәткечкә караганда 10,9 процентка кимрәк. 2016 елга караганда
узган ел 2676 сабыйга кимрәк теркәлде.
Ел

Туу турында актлар саны

2013
2014
2015
2016
2017

21 533
22 949
24 063
24 564
21 888

Динамика (алдагы ел белән
чагыштырганда)
+ 4,6%
+ 6,6%
+ 4,9%
+ 2,1%
- 10,9%

Яңа туган сабыйларның гомуми саны буенча гаиләдәге беренче, икенче,
өченче һәм дүртенче балалар саны мөһим күрсәткеч булып тора. Чөнки нәкъ
менә гаиләдә икенче, өченче һәм аннан соңгы бала туу җәмгыятьтә халык
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санын тотрыкландыра һәм алга таба үстерергә мөмкинлек бирә. Соңгы елларда
шәһәрдә әлеге күрсәткечнең уңай динамикасы күзәтелә.
Еллар

1 нче бала

2 нче бала

3 нче бала

2013
2014
2015
2016
2017

53%
50%
47%
45%
45%

37%
39%
42%
43%
41%

8%
9%
9%
10%
11%

4 нче һәм
аннан соңгы балалар
2%
2%
2%
2%
3%

Алдагы еллардагы кебек үк яңа туган балалар арасында малайлар саны
кызлар санынан бераз артык. Шулай ук 2017 елда 283 пар игезәк дөньяга килде,
ә ун гаиләдә хәлләр тагын да яхшырак – аларның өч игез балалары туды.
Еллар
2013
2014
2015
2016
2017

Малайлар
11 043
11 866
12 261
12 668
11 159

Кызлар
10 490
11 083
11 802
11 896
10 729

Игезәкләр
265
272
313
319
283

Өч игез бала
5
6
1
7
10

Туган сабыйлар саны күрсәткече узган елда 2016 ел белән чагыштырганда
шактый ким булуга карамастан, шәһәрдә элеккечә үлемнәрнең кимүе күзәтелә.
2016 елдагыга караганда 2017 елда үлем 286 га кимрәк теркәлде.
Еллар

Үлем турында актлар саны

2013
2014
2015
2016
2017

13 474
13 635
13 558
13 353
13 067

Динамика (алдагы ел
белән чагыштырганда)
- 0,2%
- 1,2%
- 0,6%
- 1,5%
- 2,2%

Туулар саны үлем күрсәткечләреннән 8821 актка күбрәк булды.
Еллар
2013
2014
2015
2016
2017

Туу турында актлар саны
21 533
22 949
24 063
24 564
21 888

Үлем турында актлар саны
13 474
13 635
13 558
13 353
13 067

2017 елда Казан шәһәренең ГХАТ органнарында 11378 пар өйләнеште, бу
2016 елга караганда 516 парга күбрәк.
Еллар

Өйләнешү турында актлар саны

2013
2014
2015
2016
2017

12 825
12 909
12 495
10 862
11 378

Динамика (алдагы ел белән
чагыштырганда)
+3,7%
+0,6%
- 3,2%
- 13,1%
+ 4,8%

2017 елның 12 ае эчендә 4631 пар аерылышты. Моның күп өлеше элеккечә бергә 5 елдан артык яшәмәгән яшь гаиләләргә туры килә.
Күрсәткечләр
Өйләнешү турындагы актлар
Аерылышу турындагы актлар
Аерылышу
өйләнешү белән
динамикасы
чагыштырганда

2013
12 825
5 191

2014
12 909
5 055

2015
12 495
4678

2016
10 862
4732

2017
11 378
4 631

40%

39%

37%

43,5%

40,7%
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алдагы ел белән
чагыштырганда

+0,5%

-2,6%

-7,5%

+1,1%

-2,1%

Чаралар
Ай саен ГХАТ шәһәр бүлекләре өйләнешеп 50, 60 һәм 70 ел яшәгән гаилә
парларын тантаналы рәвештә котлаулар үткәрә. 2017 елда 928 пар котланды,
шуларның 757 се «алтын» (50 ел) туйларын, 170 е – «бриллиант» (60 ел)
туйларын, 1 пар «таҗ» (70 лет) туен билгеләп үтте.
Аерылышу статистикасын яхшырту максатыннан «Гаиләне саклыйк»
перспектив проекты тормышка ашырыла. Аның кысаларында гаиләдә катлаулы
хәлләргә юлыккан парлар өчен тернәкләндерү медиациясе буенча бушлай
очрашулар оештырыла. 2017 ел нәтиҗәләре буенча 337 пар медиацияне
үттеләр, шуларның 174 пары татулашты: 128 пар аерылышу өчен бирелгән
гаризаларын кире алдылар, 46 пар бу турыда гариза бирүдән кире уйлады.
Гаиләдә бәхетсезлекләрне профилактикалау буенча эш дәвам итә:
психолог, район администрацияләренең торак сәясәте мәсьәләләре буенча
белгечләре, юристлар һәм ГХАТ хезмәткәрләре катнашында бушлай
шөгыльләр һәм шәхси консультацияләр атна саен уздырыла. Әлеге чараларга
яңа гына өйләнешкән парлар, шулай ук белгеч консультациясен алырга теләүче
яшь гаиләләр чакырыла. 2017 елда 131 шундый чара уздырылды, анда 2258
кеше катнашты.
2017 елның 18 декабрендә Россиянең ГХАТ органнары оешуга 100 ел
тулуга багышлап уздырылган тантаналы чара 2017 елның истә кала торган
вакыйгаларының берсе булып тора.
Хезмәтләр
2017 елда Казан шәһәренең барлык бала тудыру йортларында тууны теркәү буенча эш дәвам итте. Ел нәтиҗәләре буенча туу турында таныклыкның
70 процентыннан артыгы Казан шәһәренең бала тудыру йортларында бирелде.
Моннан тыш, халыкка уңайлы булсын һәм гражданлык хәле актларын
оператив теркәү өчен 2017 елда Җиңү проспекты, 100 йорт һәм Гагарин урамы,
103 йорт адреслары буенча урнашкан күпфункцияле үзәкләрдә халыкны кабул
итү буенча эш дәвам иттерелде. Татарстан Республикасының дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы (uslugi.tatar.ru) аша дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүне популярлаштыру буенча эш алып барылды. Шулай ук
никахны теркәү өчен гаризаны электрон-цифрлы имзалар ярдәмендә Россия
Федерациясенең дәүләт хезмәтләре рәсми интернет-порталы аша (ЕСИА) бирергә мөмкин.
2017 елда никахны теркәүгә гаризаның 85 процентыннан артыгы әлеге
порталлар ярдәмендә никахны теркәү урынын һәм вакытын online-броньлау
хезмәте аша бирелде.
Гомумән, 2017 елда гражданлык хәле актларын теркәүнең бар төрләре
буенча гаризаларның 60 проценты Татарстан Республикасының дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша бирелгән.
ГХАТ бүлекләре эшчәнлегендә мөһим урынны архив белән эшләү били.
2017 елның 12 аенда ГХАТ органнарына кабат документлар алу, акт
язмаларына үзгәрешләр һәм төзәтмәләр кертү өчен мөрәҗәгать итүчеләр саны
113 меңнән артыграк булды.
Күрсәткечләр
Кабаттан таныклыклар бирелде

2013
19 738

2014
19 774

2015
14 933

2016
17 689

2017
19 370
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Белешмәләр бирелде
Үзгәрешләр, төзәтмәләр кертелде
БАРЛЫГЫ

39 863
1 852
61 453

59 070
1 731
80 575

53 533
1 752
70 218

73 697
1 780
93 166

99 023
2 120
120 513

Эшчәнлекнең узган ел башлангыч алган мөһим юнәлешләренең берсе
булып Гражданлык хәле актларын теркәүнең бердәм дәүләт реестрын (алга таба
- ГХАТ БДР) оештыру буенча планлы эшләү тора. Әлеге системага барлыгы
3 млн. тирәсе язманы күчерергә кирәк.
Архив фондын чагыштыру буенча эш тулы күләмдә 2017 елның октябрендә башланды, ел ахырына гражданлык хәле актлары турындагы 209188 язма
цифрлаштырылды.
2018 елда гражданлык хәле актлары турындагы язмаларны цифрлаштыру,
гаилә
институтын
ныгытуга
һәм
гаиләдәге
бәхетсезлекләрне
профилактикалауга юнәлтелгән традицион чараларны уздыру, шулай ук
Татарстан Республикасының дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша
электрон рәвештә дәүләт хезмәтләре күрсәтү буенча эш дәвам иттереләчәк.
Сәламәтлек саклау. Санитария-эпидемиология иминлеге
Казан шәһәренең сәламәтлек саклау өлкәсендә 82 медицина оешмасы
эшләп килә, шуларның 34 е – дәүләт автономияле учреждениесе, 17 се
республиканыкы һәм 31 е – милекнең дәүләтнеке булмаган формасында.
2017 елда дәваханәләрдә 8 890 648 кеше булган, тәүлек буе эшләүче
стационарларда – 128 062, көндезге стационарларда 41 753 пациент дәваланды.
2017 ел дәвамында йөрәк-кан тамырлары һәм онкология авырулары
вакытында медицина ярдәме күрсәтү системаларын камилләштерүгә
юнәлтелгән чаралар дәвам иттерелде.
Халыкның төп сәбәпләрдән үлү очраклары кимеде. 2016 ел белән
чагыштырганда 418 гә артык тормыш саклап калынды. Шул ук вакытта
миокард инфарктыннан үлүчеләр саны бар халык арасында да (100 мең кешегә
2017 елда – 66,6 промилле, 2016 елда – 57,9), хезмәткә сәләтле кешеләр
арасында да (100 мең кешегә 2017 елда – 35,6 промилле, 2016 елда – 31,3) бераз
артты.
Яман шешләр һәм яман шеш алдыннан булган авыруларны
диагностикалау һәм ачыклау эшен сыйфатлы оештыру авыруның азу
очракларын киметүгә китерә. Яман шешләрне беренче стадиясендә ачыклау
58,3 процентны тәшкил итте, азган формаларда – 23,1 процент, бу 2016 ел
күрсәткеченнән 8,2 процентка кимрәк.
Өлкән яшьтәгеләрнең аерым төркемнәренә гомуми диспансеризация
уздыру дәвам итте. 172 417 кеше тикшерелде. Диспансеризация уздыруның
югары нәтиҗәгә китерүен дә билгеләп үтәргә кирәк, чөнки аның нәтиҗәсендә
төрле авыруларны ачыклау арта: 121 204 очрак ачыкланды (2016 елда – 93 052).
Балалар дәваханәсендәге белгеч-табиблар тарафыннан 221 853 баланың
211 395 е тикшерелде, шул исәптән катлаулы тормыш хәлләрендә калган
балалар, стационар учреждениеләрендә булган ятим балалар, уллыкка алынган
һәм гаиләгә тәрбиягә алынган балалар.
Шәһәрнең медицина оешмалары көче белән сәламәт яшәү рәвешен
формалаштыруга юнәлтелгән күпсанлы акцияләр уздырылды. «Казан күкрәк
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шешенә каршы», «Актив озын гомерлелек», «Сәламәт йөрәккә биш адым»
кебек акцияләр традиционга әйләнде. Алар кысаларында ел саен 12 меңнән
артык шәһәр халкы тикшерелә һәм консультация ала.
2017 елда шәһәрдәге сәламәтлек саклауны модернизацияләү буенча көчле
адымнар ясалды: дәваханә биналарын капиталь төзекләндерү, медицина
оешмаларын җайланмалар һәм җиһазлар белән тәэмин итү, хастаханә-дәваханә
комплексларын һәм эре дәваханә учреждениеләрен булдыру, «Дустанә дәваханә
– Татарстан стандарты» проектын кертү.
2017 елның октябрендә «21 нче номерлы шәһәр дәваханәсе» дәүләт
автономияле сәламәтлек саклау учреждениесенең (Р.Зорге урамы, 103 йорт) яңа
бинасы куллануга кертелде. Аны төзүгә, медицина җайланмалары һәм
җиһазлар белән тәэмин итүне исәпкә алып, 449,438 млн. сум бүлеп бирелде.
Дәваханә беренчел челтәрнең заманча медицина учреждениесе булып тора.
Биредә беренче тапкыр ир-атлар сәламәтлеге үзәге, районара онкология үзәге,
бассейнлы тернәкләндерү бүлеге, авыртусыз методика кулланып эшли торган
эндоскопия үзәге кебек юнәлешләр эшләнгән һәм кертелгән.
Үзгәртеп оештырылган 5 нче номерлы күппрофильле хастаханә
(Ш.Камал урамы, 12 йорт) бинасында капиталь төзекләндерү һәм
реконструкция үткәрелде. Моның өчен, җиһаз һәм медицина җайланмалары
белән тәэмин итүне исәпкә алып, 791,8 млн. сум бүлеп бирелде. 2017 елның
1 апреленнән 214 стационар урыны булган хирургия корпусы эшли башлады.
Сәламәтлек саклау өлкәсендәге эшчәнлекнең өстенлекле юнәлешләренең
берсе булып кадрларга кытлык мәсьәләсен юк итү тора. 2017 елда кадрлар
белән тәэмин ителеш дәрәҗәсе табиблар арасында – 78,9 процентны, урта медицина хезмәткәрләре арасында 85,6 процентны тәшкил итте.
Татарстан Республикасы Хөкүмәтенең Грантлар бирү программасы
озынайтылды. Аның кысаларында Татарстанга эшкә килүче табибларга торак
шартларын яхшырту өчен 500 мең сум күләмендә грант бирелә. 2017 ел
конкурслары нәтиҗәләре буенча шәһәр карамагындагы дәваханәләргә һәм
стационарларга эшкә алынган 29 табибка грант бирелгән.
Табигый рәвештә социаль хезмәтләр җыелмасыннан (дарулар белән
ташламалы тәэмин итү программасы) баш тарткан затлар санын киметүгә
юнәлтелгән эш дәвам иттерелде. Шулай итеп, 2018 елда дарулар алудан баш
тарткан ташламага ия затлар саны кимеде – 67,2 % (68 291 кеше). Татарстан
Республикасы буенча әлеге күрсәткеч 66,9 процентны тәшкил итте.
Шәһәрдә сәламәтлек саклауны үстерүнең алга таба бурычлары
2018 елда шәһәрнең сәламәтлек саклау системасын модернизацияләү,
Казан шәһәре халкына һәркем файдалана алырлык һәм сыйфатлы медицина
ярдәме күрсәтү буенча комплекслы эшләр, шәһәрнең барлык амбулаториядәваханә учреждениеләрен колачлаган «Дустанә дәваханә – Татарстан
стандарты» проектын тормышка ашыру дәвам ителәчәк. Түбәндәге беренчел
бурычларны башкару планлаштырыла: «18 нче номерлы үзәк шәһәр клиник
хастаханәсе» дәүләт автономияле сәламәтлек саклау учреждениесенең
травматология пунктын төзү, шәһәрдәге 21 сәламәтлек саклау объектын
капиталь төзекләндерү.
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Казан шәһәре халкының санитария-эпидемиология иминлеге
санитария-гигиена комплексын һәм эпидемиягә каршы чаралар үткәрү
белән, дәүләт санитария күзәтчелеге системасы белән тәэмин ителә.
2017 елда Казан шәһәре территориясендә йогышлы чирләр һәм
паразитлар тарафыннан тарала торган чирләр белән авыруның 317 115 очрагы
теркәлде. 2016 ел белән чагыштырганда авырулар саны 2,5 процентка артты.
Полиомиелит, корсак тифы, дифтерия, кызамык, кызылча, тартышу
авыруы, түләмә, туляремия, аеруча куркыныч инфекцияләр теркәлмәде.
Дизентерия, коклюш, грипп, педикулез, токсокароз, бөер синдромлы геморрагияле бизгәк, сифилис, гонококк инфекцисе, ВИЧ-инфекцияләр, лямблиоз, билгеләнмәгән этиологияле үтә көчле эчәк инфекциясе, туберкулез,
хастаханәдән тыш пневмония белән авыручылар саны кимегән.
Үтә көчле вируслы гепатитлар, энтеровируслы инфекция, җил чәчәге,
скарлатина, инфекцияле мононуклеоз, микроспория, энтеробиоз, билгеле
этиологияле үтә көчле эчәк инфекцияләре, шул исәптән вируслар, үтә көчле
респиратор вируслы инфекцияләр белән авыручылар саны арткан.
Прививкаларның милли календаре кысаларында Казан шәһәре халкы
коклюшка, дифтериягә, тартышу авыруына, полиомиелитка, корьга, паротитка,
кызылчага, В гепатитына, туберкулезга каршы прививкалар ясатты. Гриппка
каршы 512 399 кеше привика ясатты, бу шәһәр халкының 42,2 процентын
тәшкил итә.
Йогышлы авыруларны кисәтү, аларның таралуын чикләү һәм юк итү
максатларында эпидемиягә каршы чаралар үткәрүгә 17 444,4 мең сум бирелде:
- ачык территорияләрне дератизацияләүгә – 2 311,4 мең сум;
- ачык территорияләрне талпаннарга каршы эшкәртүгә һәм сулыкларны
черки кортларына каршы дезинсекцион эшкәртүгә – 2 386,4 мең сум;
- йогышлы авырулар чыганакларын дезинфекцияләүгә, чыганаклардагы
әйберләрне камералы дезинфекцияләүгә һәм авыручыларны санитар эшкәртүгә
– 10 946,6 мең сум;
- санитария-эпидемиягә каршы чараларга – 1 800 мең сум.
2017 елда 2229,9 га мәйдан профилактик эшкәртелде, шул исәптән
1 499,9 га мәйдан дератизацияләнде, 130,0 га мәйдан – акарицидлар белән,
600,0 га мәйдан ларвицидлар белән эшкәртелде.
Токсикология мониторингы мәгълүматлары буенча 2017 елда Казан
шәһәрендә химик этиологияле 1244 үтә көчле агулану очрагы теркәлде, бу
2016 ел дәрәҗәсеннән 4,3 процентка артык, шул исәптән мондый агулану
нәтиҗәсендә 115 кеше үлде, бу 2016 ел күрсәткеченнән 23,8 процентка кимрәк.
Хуҗалык һәм эчү өчен, ял итү өчен кулланыла торган су объектларының,
шулай ук коенуга рөхсәт бирелмәгән урыннардагы суның сыйфаты контрольдә
тотылды.
Лаборатория тикшерүләре нәтиҗәләре буенча гигиеник таләпләргә җавап
бирмәүче пробалар өлеше санитар-химик күрсәткечләр буенча – 37,6,
микробиологик күрсәткечләр буенча 4,4 процентны тәшкил итте.
Паразитологик һәм радиологик күрсәткечләр буенча пробаларда суның
канәгатьләнерлек булмавы ачыкланмады.
Эчә торган суның сыйфаты Казан шәһәре халкы сәламәтлегенә тәэсир
итүен бәяләү өчен лаборатория тикшерүләре 25 мониторинг ноктасында
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уздырылалар. Санитар-химик һәм микробиологик күрсәткечләр буенча бүлеп
җибәрә торган челтәрдәге суның сыйфаты 2016 ел дәрәҗәсендә калды.
Гигиеник нормаларга туры килмәгән су пробалары өлеше санитар-химик
күрсәткечләр буенча – 3,1, микробиологик күрсәткечләр буенча 0,28 процентны
тәшкил итте.
Атмосфера һавасының торышы халыкның сәламәтлегенә тәэсир итүче
беренчел фактор булып тора. 2017 елда автомагистральләр һәм сәнәгать
объектлары тәэсир итә торган зоналарда атмосфера һавасы торышын
контрольдә тоту дәвам иттерелде. Лаборатория тикшерүе нәтиҗәләре буенча
атмосфера һавасында пычрата торган матдәләр булу буенча гигиеник
нормалардан арткан пробаларының чагыштырмача күләме узган ел
дәрәҗәсендә калды: барлыгы 7976 проба алынды, шуларның 1,6 проценты
гигиеник таләпләргә туры килми, бу 2016 елдагыча.
2017 елда азык-төлек чималы һәм ашамлыклар куркынычсызлыгы
контрольдә тотылды. Казан шәһәрендә азык-төлек сәнәгате, җәмәгать туклануы
һәм сәүдә өлкәсендәге эшчәнлекне алып баручы субъектларга карата 441 контроль-надзор чаралары үткәрелде. Әлеге чаралар нәтиҗәләре буенча
админитстратив хокук бозулар турында 1005 беркетмә төзелде, 13 603,9 мең
сум күләмендә штрафлар салынды; карап тикшерү өчен судка 234 материал
җибәрелде, шул исәптән товарга арест салу буенча – 2 эш. Шулай ук судларга
эшчәнлекне ваытлыча тыеп тору буенча 80 материал җибәрелде, шуларның
76 очрагында суд тарафыннан сәүдә һәм җәмәгать туклануы
предприятиеләренең эшчәнлеген 8 дән алып 90 тәүлеккә кадәр вакытлыча
туктатып тору турында карарлар кабул ителде, ике очракта штрафлар салынды.
Күзәтү чаралары кысаларында гомуми авырлыгы 12,7 т булган әйләнешкә
керергә сәләтле азык-төлек продукциясенең 1967 партиясе бракка чыгарылды,
шул исәптән чит илләрдән китерелгән продукция – 1 т күләмендә булган
46 партия.
Соңгы биш елда тикшерелгән туклану продуктларында һәм азык-төлек
чималында
пестицидлар,
радионуклидлар,
авыр
металл
тозлары,
микотоксиннар, геннар инженерлыгы белән үзгәртелгән организмнар
табылмады.
Куллана торган азык-төлек чималының һәм туклану продуктларының
куркынычсыз булуын күзәтчелек итү максатында агымдагы елда азык-төлек
продуктларынан микробиологик күрсәткечләргә 1447 проба, санитар-химик
күрсәткечләргә 1449 проба һәм паразитологик күрсәткечләргә 304 проба
алынды. Стандарт булмаган пробаларның чагыштырма күләме микробиологик
күрсәткечләр буенча – 4,2, санитар-химик күрсәткечләр буенча 2,8 процентны
тәшкил итте, паразитологик күрсәткечләр буенча стандарт булмаган пробалар
ачыкланмады.
Белем бирү учреждениеләре тирәсендә урнашкан сәүдә объектларында
тәмәке сату проблемасы актуаль булып кала. Әйләнә-тирәдәге тәмәке төтене
йогынтысыннан һәм тәмәке тарту нәтиҗәсеннән гражданнарның сәламәтлеген
саклау турындагы законнарны бозганы өчен 2017 елда 1,2 млн сумнан артык
88 штраф салынды. Моннан тыш, ачыкланмаган затларны тәмәке төтененнән
саклау турында 8 дәгъва әзерләнде һәм судларга җибәрелде, 7 дәгъва
тулысынча канәгатьләндерелде, берсе – карап тикшерү стадиясендә.
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Эшли торган халык арасында Казан шәһәрендә 2017 елда һөнәри
авырулар диагнозы эшчәнлекнең төрле өлкәсенә караган предприятиеләрдә һәм
оешмаларда эшләүче 47 хезмәткәрдә ачыкланды (2016 елда – 44). Берьюлы
берничә диагноз куелган затларның чагыштырмача күләме 17,1 процентны
тәшкил итте (2016 елда – 15,9 %). Үтә көчле һөнәри агулануның 2 очрагы
теркәлде, берсе үлем белән тәмамланды. Этиология билгеләре буенча элеккечә
физик факторлар, сәнәгать аэрозольләре йогынтысы, артык күп физик
йөкләнешләр нәтиҗәсендә килеп чыккан авырулар өстенлек алды.
Зарарлы һәм куркыныч хезмәт шартларында эшләүче кешеләргә
периодик рәвештә медицина тикшерүе уздыру, гомумән алганда, Казан шәһәре
буенча 95 проценттан артып китте.
2017 елда Казан шәһәре территориясендәге радиация торышы үзгәрмәде,
ачык урындагы гамма-фон 0,08-0,15 мкЗв/ч тәшкил итте һәм күпьеллык
күзәтүләрнең уртача күрсәткечләреннән артмады.
2018 елга бурычлар
- тотрыклы эпидемиологик хәлне тәэмин итү һәм йогышлы авырулар
таралуны кисәтү максатыннан, санитария-эпидемиягә каршы һәм профилактик
чараларны камилләштерү;
- санитар-эпидемиологик күзәтчелекне үстерү: санитар-эпидемиологик
хәвеф-хәтәрләр белән идарә итүнең контроль, мониторинг, халыкның
сәламәтлегенә янаган хәвеф-хәтәрләрне бәяләүне оптимальләштерү өлешендәге
модельләрен, идарә итүнең пространство чараларын исәпкә алып, алга таба
гамәлгә кертү;
- мәгълүмати-коммуникацион технологияләрне гамәлгә керткәндә дәүләт
хезмәтләрен күрсәтү һәм дәүләт функцияләрен башкару буенча эшчәнлекне
үстерү.
Сәламәт туклану сәясәтен тормышка ашыру
2017 елда сәламәт туклануны оештыру буенча эш түбәндәге
юнәлешләрдә башкарылды:
- Казан шәһәренең мәктәпкәчә һәм гомуми белем бирү
учреждениеләрендә туклануны оештыру;
- сабыйларны тәэмин итү өчен балалар сөт продукциясен җитештерү;
- сәламәтлек саклау учреждениеләрендә туклануны оештыру.
2017 елда эшчәнлек юнәлешләре
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Балаларның мәктәпкәчә һәм гомуми белем бирү учреждениеләрендә
туклануны оештыру
Көн саен үзәкләштерелгән туклану белән Казан шәһәрендә мәктәпкәчә
яшьтәге 65 меңнән артык бала тәэмин ителә.
2017 елның 1 гыйнварыннан Казанның барлык мәтәпкәчә
учреждениесендә бердәм меню төзелә.
Хәзерге вакытта Казан шәһәренең 170 мәктәбендә укучы 117 меңнән
артык бала үзәкләштерелгән рәвештә тукландырыла.
Туклану продуктларын куллануның яшькә карап нормалары төрле булу
сәбәпле, 2017 елның 1 ноябреннән Казан шәһәрендә түбәндәге бәяләр
билгеләнде:
- 1-4 сыйныфларда укучыларны бер тапкыр ашату – 62 сум, 5-11
сыйныфлар өчен – 65 сум,
- ике тапкыр ашату – 88,00 сум.
Тиешле калориялелек, башкача әйтсәк, тиешле дәрәҗәдә аксым, май,
витаминнар һәм микроэлементлар кушылган ашамлыкларның энергетик
кыйммәте тәэмин ителгән, шулай ук аларның күләме дә арткан: салат порциясе
80 граммнан 100 граммга кадәр арттырылды, гарнирлар 30-50 граммга
күбәйтелде һәм 200 граммны тәшкил итә.
2017 ел дәвамында, интерьерны яңартып, 6 ашханәдә 20,5 млн. сумга
ремонт ясалды, 3,0 млн. сумга җиһаз, 6,8 млн. сумга кухня җиһазлары һәм
ссавыт-саба алынды.
2017 елда иттән, кош итеннән һәм балыктан ярымфабрикатлар ясау
башланды. Менюга ярымфабрикатлар кертү туклануның бердәм стандартын
үтәргә, кабул ителә торган чималны һәм бер җитештерү урынында әзерләгәндә
технологик процессны контрольдә тотарга, пешекчеләрнең кул хезмәтен
киметергә мөмкинлек бирде.
Балалар өчен сөт продукциясен җитештерү
Хәзерге вакытта җитештерү күләме 2,5 млн. порцияне тәшкил итә, көн
саен уртача 19 исемдәге 7 мең порция әзерләнә. Казан шәһәренең балалар
дәваханәләрендәге өләшү пунктларында һәм супермаркетларда 50,5 млн. сум
продукция тормышка ашырылды.
«ЛАКТ-ЭЛИТ»ның – әчетелгән сөттән кальций һәм D3 витамины белән
баетылып әзерләнгән һәм массадагы май өлеше 3,2% һәм 2,8% булган балалар
продуктының өч төре чыгарыла башлады
2017 елда «Россиянең 100 иң яхшы товары» бөтенроссия конкурсында
«ЛАКТ-ЭЛИТ» «Азык-төлек товарлары» номинациясендә лауреат исемен
яулады. Хәзерге вакытта сөт продукциясе КОКА БО неймингы астында
чыгарыла.
Сәламәтлек саклау учреждениеләрендә туклануны аутсорсинглау
Хәзерге вакытта туклану белән 6 меңнән артык пациент булган 8 стационар учреждение тәэмин ителә. Бу шәһәрдәге койка-урыннарның гомуми
санының якынча 60 процентын тәшкил итә. Туклануны оештыруны Европа
стандартларына җиткерү планлаштырыла, шул исәптән 1200 пациенты булган
исәпләнгән «Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының
Республика клиник хастаханәсе»ндә кертелгән «таблет-туклану» системасы
буенча да.
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Балалар республика клиник хастаханәсендә ризыкны һәр кешегә махсус
җылыту системасы булган кечкенә арба белән бирү планлаштырыла. Моның
өчен пищеблокны концессия принциплары буенча капиталь төзекләндерү
планы эшләнде, килешү – имзалау стадиясендә.
2018 елга төп бурычлар
1.
Казан шәһәренең барлык мәктәпкәчә учреждениеләрен туклану
белән тәэмин итү.
2.
Шәһәрнең
һәм
республиканың
сәламәтлек
саклау
учреждениеләрендә туклануны оештыруны арттыру һәм әзер ризык белән
тәэмин итү күләмен арттыру.
Мәгариф
Казан шәһәрендә белем бирү хезмәтләрен 309 балалар бакчасы, 162
мәктәп, 49 өстәмә белем бирү учреждениесе күрсәтә. Автоном статуста 207 балалар бакчасы һәм 18 мәктәп эшли.
Казан мәгариф системасының заманча инфраструктурасы 2017 елда яңа
төзелгән ике мәктәп белән тулыланды. 2 нче Азино урамындагы һәм «Седьмое
небо» торак комплексындагы бу мәктәпләр яңа проект буенча төзелгән,
һәркайсы 1224 урынга исәпләнгән. Тагын 3 мәктәп һәм 3 балалар бакчасы
төзелеп килә.
2017 елда 683 млн. сумга 13 мәктәптә һәм 9 балалар бакчасында капиталь
ремонт, шулай ук 218 мәгариф учреждениесендә агымдагы ремонт эшләнде.
Шул ук вакытта Казан шәһәрендә тагын 8 мәктәптә капиталь ремонтны
төгәлләргә кирәк.
Заманча шартларда укучы балалар санын арттыру өчен 989 укучыны
17 база мәктәбенә автобус белән йөртү тәэмин ителде. Моның өчен 25 автобус
эшләде, 23 мәктәп автобусы маршруты ачылды. Мәгариф оешмаларының
автобус паркы 3 автобус белән тулыландырылды. Шәһәр бюджетыннан мәктәп
маршрутларындагы юлларны төзекләндерүгә акча бүлеп бирелде. Бу исә
балаларны мәктәпкә илткәндә иминлек булдырырга мөмкинлек бирде.
Казан мәгарифенең яңа чынбарлыгы – белем бирү комплексының бер
өлеше буларак балалар бакчасы. Хәзерге вакытта шәһәрдә мәктәпкәчә
бүлекчәләре булган 9 мәктәп (2 нче, 21 нче, 140 нчы номерлы гимназияләр,
Инженерлык үзәге, 41 нче, 100 нче, 108 нче, 168 нче номерлы мәктәпләр,
35 нче номерлы лицей) һәм 2 прогимназия эшләп килә. Төрле дәрәҗәдәге
программаларны буыннан буынга бирү – мондый оешмаларның мәктәпкәчә
яшьтән алып урта мәктәпне тәмамлауга кадәр белем бирү траекториясен
төзергә мөмкинлек бирүче өстенлеге.
Булган белем бирү үзәкләренең эшләү тәҗрибәсе җиде яңа белем бирү
үзәген оештыруда нигез булды. Моннан тыш, мәктәпкәчә мәгариф челтәре
яңадан оештырылды
– нәтиҗәле идарәчеләр җитәкчелек иткән
учреждениеләргә кушу аша балалар бакчалары эреләндерелде. Яңадан
оештыруда 29 мәктәпкәчә мәгариф учреждениесе катнашты.
Хәзерге вакытта муниципаль учреждениеләрдә мәктәпкәчә белем һәм
тәрбия бирү программалары буенча Казан шәһәренең 70 мең (70 022) баласы
тәрбия ала. Ике мең (2200) баланың әти-әнисе мәктәпкәчә мәгарифнең
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вариатив формасын сайладылар – балалар мәгариф эшчәнлеген алып бару
хокукына лицензияләре булган шәхси балалар бакчаларына йөриләр.
Казан шәһәренең барлык өч яшьлек балалары муниципаль балалар
бакчаларына йөрергә мөмкиннәр. Шулай да мәктәпкәчә яшьтәге балаларны
урын белән тәэмин итү мәсьәләсе тагын да актуальләшә – 1 яшьтән алып 3 яшькә кадәрге балаларның әти-әниләреннән кабул ителгән мөрәҗәгатьләр арта
бара. Башкалабызда балалар саны арту сәбәпле, балалар бакчаларындагы хәлне
тотрыкландыру буенча масштаблы эшләр көтелә. Моны хәл итүнең
вариантлары билгеле. Болар – яңа төзелешләрдән тыш, мәктәпкәчә белем
бирүнең вариатив формалары.
Икенче ел сәламәтлекләре чикле балалар өчен федераль дәүләт стандарты
тормышка ашырыла. «Уңайлы мохит» программасы кысаларында 64 учреждение сәламәтлекләре чикле балаларны укыту өчен җайлаштырылды, шул
исәптән 2017 елда – 1 мәктәп, 2 балалар бакчасы һәм 1 өстәмә белем бирү
учреждениесе. Шәһәрнең мәктәпкәчә учреждениеләрендә 10 меңнән артык бала
махсуслаштырылган хезмәтләр ала. Балалар оешмаларында саналмаган
сәламәтлекләре чикле балаларның әти-әниләре өчен 5 учреждение базасында
консультация үзәкләре эшләп килә.
«Дәрескә – бергә» проекты инклюзив белем бирүне үстерүдә яңа этап
булып тора. Проектта катнашучы 1 нче, 78 нче, 111 нче, 156 нчы, 161 нче
номерлы мәктәпләрдә, 121 нче номерлы лицейда ресурс бүлмәләрен җиһазлар
белән комплектлаштыру эшләре бара. Проектның бюджеты – 2,5 млн. сумнан
артык.
Хәзерге вакытта яңа федераль дәүләт мәгариф стандартлары буенча
1 сыйныфтан алып 7 сыйныфка кадәр барлык укучылар укытыла. Белем
бирүнең заманча шартларын булдыруга хисап чорында 90,94 млн. сум
тотылды. Казан шәһәре мәктәпләренә укытучылар өчен 3594 ноутбук алынды,
шуларның 50 се – яшь белгечләр өчен сертификатлар буенча.
Яшь казанлыларның мәгариф өлкәсендәге уңышлары күрсәткечләренең
берсе – белем бирү сыйфатын ирекле бәяләү. Белем бирүнең бар баскычында
ирекле йомгаклау аттестациясе нәтиҗәләре 2017 елда 4 нче, 9 нчы, 11 нче
сыйныфларда республикадагы күрсәткечләрдән һәм, гомумән, барлык
предметлар буенча диярлек Россиядәге күрсәткечләрдән югарырак.
Аттестат алмадылар
9 сыйныф
11 сыйныф

2015 ел
33
28

2016 ел
2
14

2017 ел
2
8

Югары балл алган эшләр 13 предметның сигезе буенча күбәйде, ә
әдәбият, тарих, химия һәм француз теле буенча ике тапкырга артты.
46 укучы 100 баллга эшләде, бу Татарстан буенча яхшы эшләрнең
гомуми саныннан 37,4 процентын тәшкил итте.
«Укудагы аерым уңышлары өчен»
медальләре
2016 ел - 538
2017 ел - 589

2016 ел
2017 ел
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Мәктәпне тәмамлаучы 90 укучыга өстәмә рәвештә республика
медальләре тапшырылды.
Бөтенроссия мәктәп укучылары олимпиадасының региональ этабында
җиңүчеләр һәм приз яулаучылар саны узган ел белән чагыштырганда уртача
17 процентка артты – 331 дән 397 укучыга.
Бөтенроссия олимпиадасының йомгаклау этабында Казанның 131 укучысы катнашты. 78 бала җиңүче һәм приз алучы булды, узган елга караганда
6 кешегә күбрәк, һәм Татарстан Республикасы буенча җиңүче һәм приз
алучылар саныннан (140 кеше) 55,7 процентын тәшкил итә. (2016 елда –
51,1%, 141 кеше).
Нәкъ менә Россиядәге Экология елында Казан шәһәре мәктәпләрендә
укучы балалар командасының Санкт-Петербургта уздырылган экология
олимпиадасында чыгыш ясавы һәм 12 приз алучы дипломын һәм 5 җиңүче
дипломын яулавы зур әһәмияткә ия.
Укучыларыбызның
химия,
физика,
астрономия,
математика,
информатика, туган тел буенча 12 халыкара олимпиадада җиңү яулавы белән
Казан шәһәре үзенең Россиядәге белем бирү үзәге статусын тагын бер кат
раслады.
Сыйфатлы белем бирүнең һәркем ала алырлык булуы мәдәни-тарихи
традицияләрне саклауга нигезләнде. Казан шәһәрендә милли мәгариф учреждениеләре челтәре сакланды. Ул үзенә татар телендә белем бирүче 38 мәктәпне
ала. Татар милләтле балаларның 32 проценты татар телендә белем һәм
52,2 проценты тәрбия алды. 78 балалар бакчасы төп мәгариф программаларын
татар телендә тормышка ашырды. Хисап чорында 4 балалар бакчасы
коллективы «Иң яхшы билингваль балалар бакчасы» грантын яулады һәм
мәктәпкәчә тәрбия бирүдә иң яхшы тәҗрибәне тарату мәйданчыгына әйләнде.
Тармакның кадрлар потенциалын үстерү, укытучының социаль статусын
һәм профессиональ дәрәҗәсен күтәрү буенча системалы эш дәвам итте. Хезмәт
хакларын арттыру, социаль ипотека буенча торак бирү (хисап чорында мәгариф
өлкәсендә эшләүче 192 хезмәткәр торак алды (2016 елда – 169), шул исәптән
70 укытучы, шуларның 31 е – яшь укытучы), педагогларга иҗади яктан үзүзләрен ачарга мөмкинлек бирү әлеге эшнең төп аспектлары булып тора.
Гомумән, педагогларның бар категориясенең хезмәт хакы буенча
күрсәткечләре агымдагы елда үтәлде.
2017 елда
уртача хезмәт хакы
Өстәмә белем бирү учреждениеләре
Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре
Мәктәпләр

Җитәкчеләр

Педагоглар

42481
45316
59074

26731
28198
32551

Яшь белгечләрнең эш урынында ныклы урнашып калуның уңай
динамикасы күзәтелә. Хисап чорында мәктәпләргә 354 яшь белгеч эшкә
урнашты (2016 елда – 311 кеше). Бездә яше 35 кә кадәр булган яшь укытучылар
саны күрсәткече республиканыкыннан, шулай ук Мәскәү һәм Санкт-Петербург
күрсәткечләреннән артык (Казан – 29,24%, РФ – 22,7%; Мәскәү – 23%, ТР –
25,5%).
Гамәлдәге грантлар системасы кадрларны һөнәри яктан үстерүнең көчле
мотивация алымы булып торды. 10 педагог «Мәгариф» өстенлекле милли
проектында җиңү яулады. Казан педагогларының һәр унынчысы – грант иясе.
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8 ел дәвамында Казан укытучылары «Татарстан Республикасының ел
укытучысы» республика конкурсының җиңүчеләре булды. 2017 елда шәһәребез
педагоглары барлык номинациядә җиңү һәм приз яуладылар. Абсолют җиңүне
2 нче номерлы лицей-интернатның математика укытучысы А.Н.Хәмидуллин
яулады. Ул республикабыздан конкурсның Россия этабында катнашты һәм иң
яхшылар бишлегенә керде.
Шәһәрдәге мәгариф учреждениеләренең инновацион үсеше дәрәҗәсе ел
саен республика һәм федераль күләмдә югары бәя ала. Республиканың иң яхшы
балалар бакчалары булып Совет районының 185 нче номерлы, Яңа Савин
районының 380 нче номерлы, Идел буе районының 131 нче номерлы балалар
бакчалары танылды. «Уңышлы мәктәп» республика конкурсында Казан
шәһәреннән күрсәтелгән 10 мәктәпнең дүртесе грантлар отты (6 нчы, 23 нче,
177 нче, 149 нчы номерлы мәктәпләр). «Татарстан Республикасы өчен илле
инновацион идея» конкурсында 7 мәгариф учреждениесе (КФУ лицее,
IT-лицей, 145 нче номерлы лицей, 86 нчы, 141 нче, 171 нче номерлы мәктәпләр,
151 нче номерлы мәктәпкәчә мәгариф учреждениесе) җиңү яулады. 85 нче
номерлы мәктәп директоры Р.Р.Хәйбуллин «Ел директоры-2017» Россия
конкурсында беренче урынны алды.

Федераль дәүләт мәгариф стандарты нигезендә шәхес тәрбияләү
бурычлары ята. Вакыт таләпләрен исәпкә алып, хисап чорында гражданлыкпатриотик тәрбия бирүгә һәм балалар гражданин булып формалашу юлын үтә
торган балалар иҗтимагый хәрәкәтләрен («Казан балалары», Россия укучылары
хәрәкәте, «Юноармия», «СМС-балалар») үстерүгә аерым игътибар бирелде.
Балалар оешмалары республика һәм бөтенроссия күләмендә шәһәрнең лаеклы
вәкилләре булып торалар.
Гражданлык, социаль һәм мәдәни яктан шәхеснең үз-үзен таныту
чаралары булып шәһәрнең мәгариф өлкәсендәге «Укучының мәдәни
көндәлеге», «Сыйныф марафоны», «Озын тәнәфес» проектлары, «Минем
башкалам» шәһәр квесты һ.б. популяр проектлар торды.
Өстәмә белем бирү бала үсешенең мөһим факторы булып тора. Ул
62 процентны (70 967 укучы) тәшкил итә. Техник юнәлешне үстерүгә
«Дәресләрдән соң мәктәп» һәм «Авиация иле» республика проектлары
грантлары ярдәм итә. Техник иҗатны үстерүгә 34 белем бирү учреждениесе
грант алды, 11 оешма база мәйданчыгына әйләнде (Совет районының
инженерлык лицее, 91 нче номерлы мәктәп, В.П.Чкалов исемендәге үзәк).
Һөнәри ориентлашуның инновацион моделе Казан шәһәрендә инженерлык
лицеен ачу белән генә түгел, WorldSkills хәрәкәте белән дә бәйле.
Яшүсмерләрнең JuniorSkills чемпионатларындагы нәтиҗәләре аерым горурлык
тудыра: «Яшь профессионаллар» милли чемпионатында «Аэрокосмик
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инженерия» компетенциясендә 35 нче номерлы мәктәп укучылары беренче
урынны яулады.
Бүген Казан шәһәре мәгарифе белем бирү мохитен сәламәтлекне саклый
торган һәм начар гадәтләрдән ирекле итеп үзгәртүгә юнәлтелгән. Укучыларны
кайнар ризык белән тәэмин итү 90,6 процентны тәшкил итте. Һәр бишенче
укучы кайнар төшке аш белән бушлай тәэмин ителә. Моңа шәһәр бюджетыннан 264 млн. сум бүлеп бирелде. 23 мәктәп рестораны җиһазландырылды.
Акчасыз исщп-хисап ясау өчен бердәм укучы картасы гамәлгә кертелде.
Медицина кабинетларын лицензияләү буенча системалы эш алып барыла.
2017 елда шәһәрнең 63 балалар бакчасы һәм 33 гомуми белем бирү мәктәбе
медицина эшчәнлегенә лицензия алды. Бүгенгә 283 балалар бакчасының һәм
114 мәктәпнең лицензиясе бар.
2017 елда Казан шәһәренең 543 белем бирү учреждениесендә күрсәтелә
торган мәгариф хезмәтләренең сыйфатын ирекле бәяләү уздырылды. Белем
бирү оешмалары буенча уртача балл 160 максималь күрсәткечтән 140 баллны
тәшкил итә. Халыкның күрсәтелә торган хезмәтләрдән канәгать булуы – 88%.
Белем бирү эшчәнлегенең ачык һәм һәркем файдалана алырлык
булуының яңа шартлары мәгълүмати мохит үсешен тәэмин итте. Бүген һәр
учреждениедә электрон көндәлекләр һәм журналлар файдаланыла, «ТР
Электрон мәгарифе» системасында интернет аша кабул итү бүлекләре бар,
шәһәр ата-аналар комитетының һәм иҗтимагый советның интернет аша кабул
итү бүлеге эшләп килә. Казанның мәгариф порталында (http://kazanobr.ru)
KAZANOBR.RU электрон фәнни-методик журналы чыгарыла.
2018 елда халыкка сыйфатлы мәгариф хезмәтләре күрсәтү буенча эш
дәвам иттерелде.
Мәдәният
Бүген Казан шәһәрендә төрле органнарга буйсынучы 400 дән артык
мәдәният учреждениесе һәм оешмасы эшләп килә, 104 объект Казан шәһәренең
Башкарма комитеты карамагында эшли.
Казан шәһәре халкына китапханә хезмәтен Үзәкләштерелгән китапханә
системасы күрсәтә.
«Казан шәһәренең Үзәкләштерелгән китапханә системасы» муниципаль
бюджет мәдәният учреждениесенә 51 муниципаль китапханә керә. Бу исәпкә
«Библиобус» мобиль китапханә комплексы стационар булмаган режимда
мәгълүмати-китапханә хезмәтләре күрсәтүче китапханә пунктлары да керә.
Укучылар саны – 193 952 кеше. Барлыгы 17% халыкка китапханә хезмәте
күрсәтелә. Китап фонды 2 480 199 данәне тәшкил итә. Китап белән тәэмин
ителеш буенча бер кешегә 2,1 китап, бер укучыга – 12,8 китап туры килә. Китап
бирү – 4 353 586 данә.
Казан шәһәре китапханәләре фондын комплектлаштыруга бюджет
кертемнәренең гомуми күләме 10 298,838 сум тәшкил итә, 1 кешегә – 8,5 сум.
15 мәдәният сарае һәм мәдәният йорты шәһәр халкына иҗат белән
шөгыльләнү мөмкинлеге бирә (2016 елда бу сан 14 иде). 2017 елда муниципаль
берәмлекнең мәдәният учреждениеләре тарафыннан 2696 мәдәни-ял чаралары
оештырылган (2016 елда – 2417), бер клубка 180 чара туры килә. Мәдәни-ял
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чараларының гомуми саныннан 989 ы 14 яшькә кадәрге балалар
(14 яшьлекләрне дә кертеп) өчен үткәрелде (2016 елда бу сан 996 булган).
Казан шәһәрендә 379 клуб оешмасы үз эшчәнлеген алып бара, анда
9376 кеше йөри. Бу оешмаларның гомуми саныннан 279 ы һәвәскәр халык
иҗаты оешмасы булып тора, шуларның 168 е – ундүрт яшькә кадәрге 4608 бала
өчен.
2017 елда «Казан шәһәренең мәдәният үзәкләре» концепциясе
кысаларында мәдәният сарайлары эшчәнлеген яңарту эше башланды.
«Тормышка гашыйк» социаль проекты өлкән яшьтәге кешеләргә
мәдәният сарайларында һәм йортларында иҗади эшчәнлек белән бушлай
шөгыльләнү мөмкинлеге бирә. Проект 10 юнәлештә тормышка ашырыла, иң
кирәклесе булып бию, вокал, бакчачылык, сәламәт яшәү рәвеше һәм мобиль
ликбез тора.
Казан шәһәрендә музей мирасы гаять зур фондны тәшкил итә. «Казан»
милли мәдәният үзәгенең музей комплексы составына милли мәдәният музее,
Казанның мең еллыгы музее, Константин Васильевның картиналар галереясе,
Бакый Урманче музее, Әмир Мәҗитов музее, Илдар Зариповның галереястудиясе, «Хәтер китабы» мемориалы керә.
Музей фондында 49 977 саклау берәмлеге исәпләнә, шулардан
32 165 төп фонд саклау берәмлеге, 1781 фәнни-ярдәмче фонд саклау берәмлеге.
Экспозициянең гомуми мәйданы 3009 кв.м, фондны саклау урыны 450 кв.м
мәйданны алып тора. Музей комплексы штатында 72 кеше исәпләнә.
2017 елда 309 саклау берәмлеге яңа экспонатлар – 272 төп фонд саклау
берәмлеге, 37 фәнни-ярдәмче фонд саклау берәмлеге алынган. 2017 елда
158 439 кеше музейларда булган. Музейлар отчет елы дәвамында төп эшчәнлек
төрләре буенча 2,905 млн.сум акча эшләгәннәр.
Муниципаль концерт учреждениеләре. 2017 елда 45591 тамашачыны
үзенә җәлеп иткән 103 концерт уздырылды, алар исәбенә хәйрия концертлары
һәм яңа яшь аудиторияне җәлеп итү максаты белән балалар һәм студентлар
өчен уздырылган түләүсез акцияләр дә керә.
L'arte del arco («Смычок сәнгате ») һәм «Абязов фестивале» исемле
халыкара фестивальләр 2017 елда биш еллыкларын билгеләп үттеләр.
7-9 декабрьдә София Гобәйдуллина исемендәге Заманча музыка үзәге
үзенең 15 нче туган көнен зур «CentreSofia: 15!» фестивале белән билгеләп үтте.
Башлангыч музыка һәм сәнгать белеме. Бүгенге көндә 6 яшьтән
15 яшькә кадәрге һәр өченче бала шәһәрнең музыка яки сәнгать мәктәбендә
белем ала.
2016/2017 уку елында 4812 укучы халыкара, россиякүләм һәм регионара,
республика һәм шәһәр конкурсларында катнашты. 3394 бала лауреат һәм
дипломант исемнәренә лаек булды.
Халыкара һәм россиякүләм конкурсларның 15 җиңүчесе һәм балалар
музыка һәм сәнгать мәктәпләренең ел нәтиҗәләре буенча иң яхшы укучылары
Казан шәһәре Мэры исемендәге премияләр алдылар.
Ел саен 3 сентябрьдә Казан шәһәре балалар сәнгать мәктәпләренең иң
яхшы укытучыларына Константин Васильев исемендәге шәһәр премиясе
тапшырыла. 2017 елда 3 номерлы балалар сәнгать мәктәбенең һәм
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М.А.Балакирев исемендәге балалар сәнгать мәктәбенең 2 укытучысы җиңүче
булып танылды.
Константин Хабенскийның иҗади үсеш студиясе уңышлы һәм
нәтиҗәле эшләп килә. 2017 елда Игорь Крутойның популяр музыка академиясе
ачылды.
2017 елда «Казан» милли мәдәният үзәге каршындагы Казан шәһәр
филармониясе концертларында 33500 кеше булган. Быел «Казан» милли
мәдәният үзәгенең әйдәп баручы коллективларының берсе булган KAZAN бию
ансамбле үзенең 20 еллыгын билгеләп үтте. Ансамбль отчет елында үзенең
иҗатына гашыйк кешеләрне «Бөек Ефәк юлы» исемле яңа бию тамашасы белән
сөендерде.
Казан зооботаника бакчасы шәһәр өчен социаль яктан әһәмиятле
учреждение булып тора һәм дүрт зур функция башкара: табигатьне саклау,
фәнни эзләнүләр, мәгърифәтчелек һәм ял итү функцияләре.
Бүгенге көндә Казан зооботаника бакчасында Халыкара Кызыл китапка
кертелгән 26 төрдәге хайван, Россия Федерациясенең Кызыл китабына
кертелгән 15 төрдәге хайван һәм 11 төрдәге үсемлек, Татарстан Республикасы
Кызыл китабына кертелгән 5 төрдәге хайван һәм 4 төрдәге үсемлек бар.
Ботаника һәм зоология коллекцияләрендә 147 төр хайван (4397 экз.),
1077 төрдәге үсемлек (6000 экз.) исәпләнә.
Хәзерге вакытта Казан зооботаника бакчасын масштаблы киңәйтү һәм
реконструкцияләү эше дәвам итә. Глобаль яңартылудан соң зоопарк Казанның
үзенчәлекле визит карточкасы булачак.
Шәһәр парк һәм скверлары шәһәрлеләрнең һәм туристларның яраткан
ял итү урыны булып тора. Бу юнәлештә эшләүнең төп бурычларының берсе –
парк территорияләрен кызыклы вакыйгаларга баету һәм халыкны үзенә тартып
торырлык социаль-мәдәни мохиткә әверелдерү.
Парк һәм скверлар дирекциясе карамагында 17 парк территориясе бар.
Отчет елында аларның торышына бәя бирелде, һәр паркның концепциясе
эшләнде, анда килүче аудиторияне, аларның нинди ялга, мәдәният һәм спорт
проектларына өстенлек бирүен анализлау үткәрелде, парк һәм скверларның
коммерция киңлекләре белән идарә итү концепциясе эшләнде, парк
территорияләрендә чаралар үткәрүне броньлау мөмкинлеге бирүче
вакыйгаларның бердәм календаре булдырылды һәм алып барыла.
2017 елда парк һәм скверларда 300 дән артык мәдәни күңел ачу һәм спорт
чаралары уздырылды.
Чаралар уздыру өчен үзләренә иң нык җәлеп итүче парклар булып ГоркиӘмәт урманы, Горький исемендәге үзәк мәдәният һәм ял паркы һәм «Крылья
Советов» паркы исәпләнә.
Кадрлар
белән
тәэмин
итү.
Казан
шәһәренең
мәдәният
учреждениеләрендә 1918 белгеч эшли, аларның 58% ы югары белемле
(1131 белгеч), 14% ы – урта һөнәри белемле (278 белгеч).
Югары һәм урта белемле һәнәри белемле белгечләр белән тәэмин ителеш
барлык хезмәткәрләр санының 73% ын тәшкил итә.
Ел дәвамында Татарстан башкаласында гаять күп музыкаль һәм әдәби
проектлар, шәһәр массакүләм мәдәният чаралары уздырылды:
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- 2017 ел «Гыйнвар кичләре» XI Балалар сәнгать фестивале – Гнесиннар
исемендәге Мәскәү урта махсус музыка мәктәбе һәм Пушкин исемендәге
Дәүләт сынлы сәнгать музейларының Святослав Рихтерның күренекле
«Декабрь кичләре»нең дәвамы булып торучы уникаль иҗади проекты белән
башланып китте;
- «Китап-фест-2017» дүртенче шәһәр фестивале гадәттәгечә июнь аенда
Лядской бакчасында үтте;
- җәй дәвамында шәһәр паркы һәм скверларында «Киноҗәй» проекты
кысаларында зур уңыш белән урамда кино күрсәтүләр, шәһәр берләшмәләре
катнашында «Чәчәкле Казанда мәдәни мохит» социаль-мәдәни проекты узды;
- 19 августтан 23 енә кадәр Казанда язучы В.П.Аксеновның 85 еллыгына
багышланган «Аксенов-фест» XI әдәби-музыкаль фестивале узды, аның
кысаларында 30 иҗади очрашу һәм кино күрсәтү булды, шулай ук Идел буе
федераль округының «Россия – күплек санда» Әдәбият җыелышы масштаблы
проектына старт бирелде. Аксенов скверында «Бакчада уку» арт-объекты
ачылды;
- «Кузьминки» Бөтенроссия фольклор-этнография фестивале;
- рус хор музыкасының А.В.Котков исемендәге XXIV шәһәр фестивале;
- Нәүрүз һәм Масленица бәйрәмнәре Татарстан башкаласында яшәүче
халыкларның милли сәнгатенең ни дәрәҗәдә күпкырлы булуын тагын бер кат
күрсәттеләр;
- 3 сентябрьдә Константин Васильев галереясында рәссамның тууына
75 ел тулуга багышланган чаралар циклы узды. Мәскәү, Коломна
музейларыннан һәм шәхси коллекцияләрдән 25 картина рәссамның Казандагы
галереясында беренче тапкыр күрсәтелде;
- 2017 елның октябрендә Казан шәһәренең «Фантазия» хатын-кызлар
джаз-оркестры коллективының 40 еллыгына багышланган юбилей кичәсе
булып узды;
- 18 октябрьдән 10 ноябрьгә кадәр Казан шәһәрендә беренче тапкыр
«Казанский книжный» фестивале узды, аның кысаларында Татарстанның һәм
Казанның
күренекле
шагыйрьләрен,
язучыларын,
рәссамнарын,
музыкантларын, иллюстрация ясаучыларын берләштерүче презентацияләр,
очрашулар, ачык дискуссияләр, әдәби-музыкаль кичәләр, иҗади остаханәләр,
фото һәм китап күргәзмәләре узды;
- 21 декабрьдә Казанның Меңьеллык музеенда легендар совет разведчигы,
эшче һәм кызыл армияче депутатларның Казан шәһәр Советы әгъзасы Исхак
Әхмәровка багышланган «Безнең ватандашларыбыз – күренмәс фронт
каһарманнары» уникаль экспозициясе ачылды;
- елны Яңа елга багышланган бәйрәм чаралары кысасында уздырылган
«Халык Кыш бабае» проекты тәмамлады;
- Яңа ел каникуллары вакытында Горки-Әмәт урманында, Горький
исемендәге Үзәк мәдәният һәм ял паркында, «Крылья Советов»,
«Калейдоскоп», «Континент», «Нарат урманы», «Дәрвишләр бистәсе»
паркларында «Паркларда кыш» исемле бәһрәм программалары оештырылды.
Яңа проектның хедлайнеры француз күчмә театры Remue Menage булды.
Грант ярдәме. Муниципаль мәдәният учреждениесе коллективлары һәм
эшчеләре ел саен төрле конкурсларда актив катнашалар.
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2017 елда 11 проект җиңүче булып танылды. һәм муниципаль мәдәният
учреждениеләренең иҗади коллективлары һәм иң яхшы эшчеләре тарафыннан
гомуми күләме 3,990 млн. сум булган грантлар алынды.
Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре арасында булып узган
Республикакүләм смотр-конкурс нәтиҗәләре буенча 3 учреждение (Ленин
исемендәге мәдәни – ял итү комплексы, «Сәйдәш» мәдәният үзәге, парк һәм
скверлар Дирекциясе) автобуслар отты.
Матди-техник база сизелерлек яхшырды.
2017 елда 4929,6 мең сумлык техник чаралар һәм җиһазлар, 3,200 млн.
сумлык музыка кораллары алынды, шулай ук 1,200 млн. сумлык сәхнә костюмы
тегелде.
«Уңайлы мохит» республика программасы кысаларында 2017 елда
«11 нче номерлы Балалар музыка мәктәбе» һәм 13 нче номерлы китапханә
филиалы Муниципаль бюджет мәдәният учреждениеләре биналарын
адаптацияләү буенча чаралар уздырылды.
2017 елда 2 клуб учреждениесендә (Ленин исемендәге мәдәни – ял итү
комплексында, «Московский» мәдәният һәм спорт үзәгендә) 538,56 млн. сумга
капиталь төзекләндерү (төзелеш, реконструкция) үткәрелде. Хәзерге вакытта
Ленин исемендәге мәдәни – ял итү комплексында капиталь ремонт ясалып
бетте.
Шул ук вакытта сәнгать – эстетика юнәлешендә эшләүче 25 өстәмә белем
бирү учреждениесенең 11 е кушып салынган бинада һәм аерым торучы
биналарда, торак йортларда урнашкан. Сәнгать – эстетика юнәлешендә эшләүче
14 өстәмә белем бирү учреждениесенә капиталь ремонт таләп ителә. Унбиш
мәдәни-ял итү тибындагы учреждение бинасының 4 сенә капиталь ремонт
кирәк, бу 26,6% ны тәшкил итә. Муниципаль китапханәләр челтәренең матди
базасы да җитди яңартулар сорый.
2018 елда «Мәдәни мохит» һәм «Тормышка гашыйк» кебек уңышлы
проектлар дәвам иттереләчәк; «Московский» мәдәният һәм спорт үзәге»
Муниципаль бюджет мәдәният учреждениесендә капиталь ремонтны тәмамлау
планлаштырыла, шәһәр мәйданчыкларында, парк һәм скверларда төрле чаралар
уздырылачак.
Физкультура һәм спорт
Казан шәһәрендә физик культураны һәм спортны массакүләм үстерү,
шәһәрлеләрне физик культура һәм спорт белән системалы шөгыльләнүгә тарту
өчен шартлар тудыру 2017 елның төп бурычларыннан берсе булып торды.
2018 елның 1 гыйнварына физкультура һәм спорт белән даими
шөгыльләнүче казанлылар саны 475 848 кешене тәшкил итте. Бу Казан
шәһәрендә яшәүче 3 тән 79 яшькә кадәр булган кешеләрнең гомуми саныннан
42,0 процентны тәшкил итте (2017 елның 1 гыйнварына әлеге күрсәткеч
40,1% – 450 230 кеше иде).
2018 елның 1 гыйнварына Казан шәһәрендә спорт корылмалары саны
2036 берәмлекне тәшкил итте (2017 елның 1 гыйнварына – 2027).
Балалар-яшүсмерләр спорт мәктәпләре эшчәнлеге
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Хәзерге вакытта Казан шәһәрендә 39 спорт төре буенча 19 703 спортчы
шөгыльләнә торган 31 муниципаль балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе эшләп
килә. Бу мәктәпләрнең барысында да укыту-тренировка шөгыльләре шәһәрнең
заманча спорт объектларында оештырыла, ә 20 се тулысынча бу объектларда
урнашкан.
Физик культура һәм спорт белән шөгыльләнүгә тагын да күбрәк баланы
җәлеп итү максатыннан, ел саен август-сентябрь айларында барлык спорт
мәктәпләрендә Ачык ишекләр көне оештырыла. 2017 елда 10 000 казанлы
БЯСМ эшчәнлеге турында тулы мәгълүмат алдылар, спорт төрләре һәм
тренерлар белән таныштылар.
2017 елда 2 муниципаль мәктәп (спортның су-ишкәк ишү төре буенча
БЯСМ һәм «Приволжанка» Олимпия резервындагы махсуслаштырылган
БЯСМ) Татарстан Республикасындагы балалар-яшүсмерләр спорт мәктәпләре
арасында үткәрелә торган конкурста призга лаек булдылар.
«Спорт мәктәбенең иң яхшы балалар тренеры – 2017» республика смортконкурсында БЯСМ нең 8 тренеры җиңү һәм призлар яулады.
2017 елның җәйге чорында БЯСМ нең 7 812 укучысы балаларны
сәламәтләндерү лагерьларына юлламалар белән тәэмин ителде, шул исәптән
2 028 бала «Яшь гвардия» һәм «Экран» лагерьларында ял итте.
Халыкара чаралар
2017 елда Казан шәһәрендә Россия территориясендә беренче тапкыр
үткәрелүче өч эре халыкара проект тормышка ашырылды.
FISU Volunteer Leaders Academy халыкара мәгариф форумы (2 июльдән
8 июльгә кадәр). Анда FISU әгъзасы булган 91 илдән волонтерлык хәрәкәтләре
яки оешмаларыннан 110 вәкил катнашты. Форумны оештыручылар булып
Халыкара студентлар спорты федерациясе (FISU) һәм Татарстан Республикасы
торды. FISU, UNESCO, Халыкара Олимпия комитеты, WADA халыкара
экспертлары, шулай ук киләчәктә уздырылачак универсиадалар һәм 2018 елда
студентлар арасында үтәчәк дөнья чемпионатларын оештыру комитетлары
вәкилләре форумның төп спикерлары булдылар. Форум катнашучылар һәм
оештыручылар тарафыннан югары бәя алды, һәм FISU президенты
О.В.Матыцин Тайбейдагы 2017 елгы Бөтендөнья җәйге универсиадада FISU
Генераль Ассамблеясында аның белән таныштырды.
2017 елның 13 июленнән 15 июленә кадәр Казанда Физик тәрбия һәм
спорт өчен җаваплы министрлар һәм югары вазифаи затларның алтынчы
халыкара конференциясе (МИНЕПС VI) узды. Ул ЮНЕСКО әгъзалары булган
гамәлдәге һәм ассоцияләшкән дәүләтләрнең, шулай ук кызыксыну белдергән
халыкара хөкүмәт һәм хөкүмәтнеке булмаган оешмаларның спорт өлкәсендәге
башкарма хакимият органнарының җитәкчеләре һәм вәкилләре катнашында
узды. МИНЕПС VI да 97 илдән 700 дән артык вәкил катнашты.
«Авиаузышлар – формула-1» дисциплинасында самолетлар спорты
буенча дөнья чемпионаты этабы (Red Bull Air Race) (22-23 июль).
Бу этапта Казанда 15 илдән 22 очучы катнашты. Чемпионаттан
телевизион трансляция дөньяның 149 илендә барды. Ярышларны күзәтү
зоналарында 90 000 тамашачы карады.
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2017 елда 2019 елгы «Ворлдскиллс» стандартлары буенча һөнәри
осталыкның дөнья чемпионатын (алга таба - Чемпионат) үткәрүгә әзерлек эше
дәвам иттерелде.
2017 елда брендбук, маркетинг һәм коммуникация программасы, сайтның
концепциясе эшләнде. Чемпионатның талисманын булдыру буенча бөтенроссия
конкурсы үткәрелде. 2017 елның 15 маенда Краснодарда «Яшь
профессионаллар» V Милли чемпионаты (WorldSkills Russia) финалын ачу
тантанасы кысаларында рәсми талисманнар (Алтын һәм Алмаз) тәкъдим
ителде.
«Казан Экспо» халыкара күргәзмә үзәге төзелеп килә. Ул Чемпионатның
төп ярыш мәйданчыгы булачак. Объектны төзү өчен «Казан» халыкара
аэропорты янында урнашкан 74,8 га мәйданда участок бирелде.
Татарстан Республикасы делегациясе тәҗрибә өйрәнү максатыннан 1419 октябрьдә Абу-Даби шәһәренә (БГӘ) «Ворлдскиллс» дөнья чемпионатына
сәфәр кылды. 19 октябрьдә ябылу тантанасы кысаларында WorldSkills әләме
WorldSkills Abu Dhabi-2017 президенты Мөбарәк Әл-Шәмси һәм WorldSkills
Abu Dhabi-2017 башкарма директоры Али Әл-Марзуки тарафыннан Казан
шәһәре Мэры И.Р.Метшинга тапшырылды. 21 октябрьдә Сочи шәһәрендәге
ХIХ Бөтендөнья яшьләр һәм студентлар фестиваленең үзәк сәхнәсендә
WorldSkills әләме эстафетасына старт бирелде.
FIFA-2018 футбол буенча дөнья чемпионаты һәм Конфедерацияләр
кубогы-2017
2017 елда Казан шәһәрендә 4 матч узды, шул исәптән төркем этабының
3 уены һәм ярымфинал: 18 июнь (Португалия-Мексика), 22 июнь (ГерманияЧили), 24 июнь (Мексика-Россия), 28 июнь (Португалия-Чили).
Конфедерацияләр кубогы алдыннан Казанда тест рәвешендә 2 матч узды.
Җанатарлар паспорты (FAN-ID), шулай ук «Соңгы миль» режимын кертү тест
буларак тикшерелде.
FIFA-2018 футбол буенча дөнья чемпионаты Россия Федерациясендә
2018 елның 14 июненнән 15 июленә кадәр узачак (16 июнь: Франция –
Австралия, 20 июнь: Испания-Иран, 24 июнь: Польша – Колумбия, 27 июнь:
Германия – Көньяк Корея).
Чемпионатны үткәрүгә әзерлек кысаларында Кремль яр буенда билет сату
үзәген урнаштыру өчен урын билгеләнде. Fan-ID бирү буенча өч үзәк ачылды,
мәдәни программа проекты әзерләнде, «Казан» гаилә үзәге территориясендә
FIFA җанатарлары фестивален үткәрү өчен мәйданчык расланды.
Шәһәр һәм республика чаралары
2017 елда 54 спорт төре буенча 240 спорт-массакүләм чарасы, шул
исәптән 91 чемпионат һәм беренчелек, 54 турнир һәм спорт-массакүләм чарасы,
6 спартакиада уздырылды. Спорт-массакүләм чараларында катнашучыларның
гомуми саны 118 000 кешене тәшкил итте.
Иң эреләре:
-«Россия чаңгы юлы» Бөтенроссия массакүләм чаңгы ярышы;
- «Милләт кроссы» Бөтенроссия йөгерү көне;
- «Алтын алка» турнирының муниципаль этабы;
- «Күн туп» турнирының муниципаль этабы;
- урам баскетболы буенча «Кызгылт-сары туп» Бөтенроссия ярышлары;
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- Казан җиңел атлетика марафоны;
- «Казан ярыммарафоны»;
- җиңел атлетика буенча традицион Беренче май эстафетасы;
- Казан чаңгы марафоны;
- бадминтон буенча Казан шәһәре Мэры кубогына турнир.
Традицион рәвештә Казан шәһәрендә А.В.Тарасов исемендәге «Алтын
алка» клубының Бөтенроссия яшь хоккейчылар ярышларының шәһәр этабы,
шулай ук «Күн туп» яшь футболчыларның Бөтенроссия ярышларының шәһәр
этабы киң колач белән үткәрелә. Аларда 5000 нән артык бала һәм яшүсмер катнаша.
Чаралар
Алтын алка
Күн туп

2017 елда катнашучылар
77 команда – 1540 кеше
203 команда – 4060 кеше

Шәһәр мәктәпләрендә укучыларның шәһәр, республика күләмендәге,
шулай ук бөтенроссия дәрәҗәсендәге күпсанлы спорт чараларында катнашуы
аларның сәламәтлеген ныгытуга ярдәм итә. 14 меңнән артык укучы төрле
мәктәп секцияләренә йөри (волейбол, баскетбол, футбол, мини-футбол, хоккей,
шахмат, бадминтон). Спортның 10 төре буенча Казан шәһәренең гомуми белем
бирү учреждениеләрендә укучылар спартакиадасы традицион рәвештә узды.
Анда 2016/2017 уку елында якынча 55 мең кеше катнашты.
«Хезмәткә һәм оборонага әзер» комплексы
Казан шәһәрендә системалы рәвештә физик культура һәм спорт белән
шөгыльләнүчеләр санын арттыруга китерүче «Хезмәткә һәм оборонага әзер»
(ГТО) Бөтенроссия физкультура һәм спорт комплексы проектын тормышка
ашыру буенча эш дәвам итте. Хәзер бу комплекста Казан шәһәренең 155 меңнән артык кешесе теркәлгән, 2017 елда тулысынча комплексны 14 275 кеше
башкарды.
Проект 4 тест үткәрү үзәгендә – «Хезмәт резервлары» һәм «Тасма» спорт
комплекслары базаларында, Идел буе физкультура, спорт һәм туризм
академиясе базасында һәм Үзәк стадионда, шулай ук гомуми белем бирү
мәктәпләре территориясендә урнашкан 37 тест уздыру пунктларында
тормышка ашырылды. 2018 елда «Локомотив» һәм «Ракета» стадионнары
базасында тагын ике үзәк ачу планлаштырыла.
Хисап елында утыздан артык чара узды, аларда 74 062 кеше катнашты,
шул исәптән 22 июньдә иртәнге сәгать дүрттә үткәрелгән һәм Бөек Ватан
сугышы башлану көненә багышланган югары сыйныфларда укучылар арасында
ГТО нормаларын үтәү буенча «ГТО таң» шәһәр фестивале.
Бүген шуны билгеләп үтәргә мөмкин: ГТО комплексы кертелде һәм
шәһәр халкында актив кызыксыну уята.
2018 елга планнар
- физик культура һәм спорт белән системалы рәвештә шөгыльләнүчеләр
санын арттыру;
- объектлар төзү: «Смена» БЯСМ өстәмә белем бирү МБМУ
территориясендә йөзү бассейны ( «Форвард» СК), Химиклар урамы, 40 йорт;
«Приволжанин» БЯСМ өчен 24 нче номерлы гомуми белем бирү мәктәбе
территориясендә натураль газонлы футбол кыры, Комиссар Габишев урамы,
15 йорт; «Тасма» стадионында мини-футбол кыры өчен гөмбәз; спортның
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ишегалды төрләре белән шөгыльләнү өчен 13 универсаль спорт мәйданчыгы;
- чаңгы узышлары буенча БЯСМ өстәмә белем бирү МБМУ нең
«Локомотив» стадионын (Футбол урамы, 1 йорт), «Ракета» стадионын (Стадион
урамы, 1а йорт) һәм «Стрела» БЯСМ нең футбол кырын (С.Халтурин урамы,
3 йорт) реконструкцияләү;
- Р.Зорге урамы, 64 йорт адресында урнашкан «Касатка» йөзү буенча
БЯСМ өстәмә белем бирү МБМУнең йөзү бассейнын капиталь төзекләндерү.
Яшьләр сәясәте
Казан шәһәренең яшьләр сәясәте яшьләрнең үз-үзләрен үстерүгә шартлар
тудыруга, аларның иҗтимагый активлыкларын арттыруга, җәмәгать
инициативаларына булышлык итүгә, яшьләр һәм үсмерләрнең мәшгульлеген
оештыруга,
яшьләр
арасында
асоциаль
күренешләр
таралуны
профилактикалауга һәм аларга каршы торуга, балалар һәм яшьләргә
гражданлык, патриотлык тәрбиясе бирү һәм аларның ялын оештыруга
юнәлдерелгән.
Эшчәнлек юнәлешләре
Казан шәһәре яшьләр сәясәтенең инфраструктурасы биш учреждениедән
тора.
Яшәү урыны буенча үсмерләр клублары
Яшьләр сәясәтен барлыкка китерү һәм тормышка ашыруның бер
юнәлеше булып яшәү урыны буенча балалар һәм үсмерләр белән эшләү
системасы тора. «Яшәү урыны буенча “Подросток” яшүсмерләр клублары
берләшмәсе» яшьләр сәясәте муниципаль бюджет учреждениесендә 58 яшүсмерләр клубы эшләп килә, аларда 14 580 яшь казанлы өчен буш вакытларын
уздыру чаралары оештырылган. Түгәрәк һәм секцияләрдә традиция рәвешендә
сәнгать, иҗат һәм спорт юнәлешләре буенча дәресләр алып барыла. Техник
иҗатны үстерү программасы кысаларында быел «Арена» һәм «Авангард»
үзәкләрендә 2 укыту остаханәсе ачылды. Аларда 3D-модель-ләштерү, робот
техникасы, механотроника, smartagro-технологияләр, авиамодельләштерү
буенча дәресләр алып барыла.
2017 елның июнендә спортның ишегалды
төрләре буенча чемпионат уздырылды, әлеге чара
ишегалды уеннарын, һәркем эшли алырлык
сәламәтләндерү күнегүләрен, яшьләр өчен спорт
уеннарын тергезүгә беренче адым булды.
Чемпионатта хәвеф-хәтәр төркемендәге 300 дән
артык яшүсмер катнашты. Учреждение барлыгы
300 дән артык чара оештырган, ә бу 2016 ел белән чагыштырганда 10 процентка күбрәк.
Казан шәһәре балаларының ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру
Җәйге чорда Казанның шәһәр яны лагерьларында 14 319 баланың ялы
оештырылды, бу сан, 2016 елның җәе белән чагыштырганда (12 842),
1477 кешегә (яки 11 процентка) күбрәк. 2017 елның җәендә барлыгы 25 шә-һәр
яны лагере эшләде, аларның 14-е муниципаль һәм 11 лагерь – Казан шәһәре
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предприятиеләренеке. Муниципаль лагерьларда ял иткән барлык категория
балаларның гомуми саны – 15 137 (2016 елда – 13 072). Казан шәһәре
вузларының 5 лагеренда барлыгы 14 смена эшләде (фәнни, иҗади, спорт, проект сменалары), аларда 2 меңгә якын студент катнашты.
Яшьләр социаль хезмәтләре системасы
«Ышаныч» социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге базасында,
адреслы ярдәм күрсәтү максатында, 8 хезмәтнең төрле юнәлешләр буенча
(балалар ышаныч телефоны, тәмәке тартуны һәм алкоголизмны
профилактикалау, наркотикка бәйле кешеләр һәм алар янәшәсендәгеләр белән
эшләү, балигъ булмаганнарны килештерү хезмәте, рәхимсез мөгаләмәдән җәфа
чиккән балаларга ярдәм итү, тәрбиясез һәм караучысыз калган балалар белән
урамда социаль эшләү) эшчәнлеге оештырылган.
2017 елда «Бәхетле гаилә мәктәбе» клубында яшьләр өчен 62 төркемдә
чара уздырылды.
«Ышаныч» социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге эшчәнлегенең
бөтен юнәлешләре буенча 55 507 кешегә (2016 ел белән чагыштырганда
35
процентка күбрәк) хезмәт күрсәтелгән.
Үз-үзен девиант тотышлы балалар һәм яшүсмерләр өчен «Дуслык»
социаль-реабилитация үзәге эшчәнлеге
2017 елда тәүлек буе эшләүче бүлекчәдә 124 балигъ булмаган балага
хезмәт күрсәтелде. Күзәтүчесез калган 94 балигъ булмаган бала
реабилитацияләнде.
2017 елның октябрендә «Заречье» сәламәтләндерү лагере базасында
катлаулы тормыш хәлендә калган балалар өчен «Киношка» дип аталган
халыкара визуаль иҗат фестивале уздырылды. Анда бөтен Россиядән,
Казахстаннан һәм Латвиядән кинематографистлар, сценарий авторлары,
актерлар һәм журналистлар үз эшләрен тәкъдим иттеләр. Еллык зур «Кыш
бабай сәяхәте» туры кысаларында Кыш бабай «Дуслык» үзәгендә
тәрбияләнүчеләрне котлады. Шулай ук Татарстан Республикасы Дәүләт Советы
депутатлары ел саен уздырылучы «Кыш бабайга хат» хәйрия акциясе
кысаларында, балаларның теләкләрен үтәп, аларны Яңа ел белән котладылар.
А.Гайдар исемендәге Казан яшьләр үзәге
А.Гайдар исемендәге Казан яшьләр үзәгенең төп бурычы – балаларның
һәм яшьләрнең һөнәри күнекмәләрен камилләштерү, перспективалы һәм
көндәшлеккә сәләтле яшьләр санын үстерү максатыннан яңа талантлар үстерү
өчен мәйданчык булдыру. А.Гайдар исемендәге Казан яшьләр үзәге
түгәрәкләренә һәм студияләренә йөрүчеләр саны 1154 кешегә кадәр артты (2016
ел белән чагыштырганда 3,5 тапкырга күбрәк). «Балалар телевидениесе
мәктәбе», барлык яшьтәге кешеләр өчен ритмика һәм спорт аэробикасы
студиясе, балалар һәм яшьләр өчен «Театр мастерское», яшүсмерләр өчен
«Мода һәм стиль студиясе» ачылды.
Әлеге ведомствога караган учреждениеләрнең матди-техник базасын
ныгыту эше дәвам итте.
Чаралар
2017 елда 200 дән артык чара уздырылды, алар арасында: белем бирү
сменалары һәм гомумшәһәр бәйрәмнәре, иҗади бәйгеләр һәм фестивальләр,
спорт ярышлары һәм интеллектуаль ярышлар.
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Вуз һәм һөнәри белем бирүче оешма студентлары арасында узган
«Беренче курста укучылар көне» вузара фестивале (катнашучыларның гомуми
саны – 5500 кешедән артык) вузда иҗади тормыш башлау өчен бик яхшы старт
булып тора һәм яңа талантлар ачуга этәргеч бирә. «Йолдызлык» эстрада сәнгате
яшьләр фестивале һәм «Ягымлы яз» милли иҗат студентлар фестивале
(катнашучыларның гомуми саны – 5 меңнән артык кеше) укучыларның,
студентларның, яшьләрнең мәдәни белемен күтәрүгә этәргеч бирергә, эстрада
сәнгате өлкәсендә һөнәри үзбилгеләнүгә юнәлеш бирергә, педагогик
эшчәнлекнең дәрәҗәсен һәм статусын күтәрергә өндиләр.
«Язгы
тамчылар»
һәм
«Студентлар
язы»
фестивальләре
(катнашучыларның гомуми саны – 10 меңнән артык кеше) күп еллар дәвамында
студент коллективларының сәнгать иҗаты дәрәҗәсен күтәрүнең нәтиҗәле
ысулы булып торалар.
Шәһәребез яшьләре өчен иң көтеп алынган вакыйгаларның берсе – ул
Яшьләр көне (10 меңнән артык катнашучы). Ел саен бәйрәм кунаклары өчен
популяр Казан һәм Россия башкаручыларының гадәттәге концерт программасы
белән беррәттән яңа интерактив мәйданчыклар оештырыла. Мәсәлән,
Barbershop Battle дип аталган ир-ат чәчтарашлары бәйгесе.
8 июль – Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнендә, Казан шәһәрендә
«Казан – бәхетле гаиләләр шәһәре» дигән конкурс старт алды, анда 50 дән
артык гаилә катнашты. Конкурс өч номинация буенча барды, ә аңа нәтиҗәләр
23 сентябрь көнне, 2017 елгы Татарстан гаиләләре фестивалендә ясалды.
Конкурсның төп максаты – гаилә культурасы кыйммәтләрен популярлаштыру
һәм яшьләр арасында гаиләгә һәм гаилә төзүгә уңай караш тәрбияләү. Яңа
проектларга шәһәр халкы да нык ярдәм итте. Сентябрьдә Россия
студенларының XVI парады узды, ул Казан вузларында һәм и ссузларында
укучы 20 меңгә якын беренче курс студентын берләштерде. Декабрьдә «Нәрсә?
Кайда? Кайчан?» интеллектуаль уеннары буенча Казан шәһәре Мэры кубогына
Россиянең 40 шәһә-реннән 100 иң көчле
команда ярышты.
«Үлемсез полкның» патриотик йөреше
сан буенча рекордлы булды. 100 меңнән артык
кеше туганнары һәм якыннарының, Бөек Ватан
сугышында җиңүнең истәлеге итеп, шәһәр
урамнарына чыктылар.
Традиция рәвешендә яңа ел бәйрәмнәре
алдыннан Казан Ратушасында Мэрның исемле стипендиясен алу конкурсына
йомгак ясалды һәм сәләтле 70 мәктәп укучысына, вуз һәм һөнәри белем бирүче
учреждение студентларына һәм аспирантларына дипломнар тапшырылды. Конкурс инде 23 нче тапкыр уздырыла, һәм 2017 елда конкурска бирелгән
эшләрнең саны буенча рекорд куелды – 201 эш.
Казанышлар, уңышлар
2017 ел нәтиҗәләре буенча Татарстанның яшьләр сәясәте 8 өстенлекле
юнәлеш буенча Россиядәге иң яхшы сәясәт дип табылды һәм Яшьләр эшләре
буенча федераль агентлыкның (Росмолодежь) 8 рәхмәт хаты белән билгеләп
үтелде.
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Ел нәтиҗәләре буенча Казан Татарстан Республикасының 45 муниципалитеты арасында яшьләр сәясәтен тормышка ашыручы иң яхшы
муниципаль берәмлек дип табылды.
Ноябрьдә Симферополь шәһәрендә
«Россиянең ел студенты-2017»
премиясенең финалы узды, анда Казан шәһәре исеменнән шәһәр иҗтимагый
оешмалары активистлары чыгыш ясады. Казан студенты Нәфис Сираҗетдинов
төп номинациядә җиңү яулады һәм илнең иң яхшы студенты булды. Мария
Рязанова «Ел иреклесе» номинациясендә җиңүче булды. «Россиянең иң яхшы
яшь менеджеры» конкурсында Динә Гайзатуллина җиңде.
Бөтенроссия студентлар үзидарәсе конкурсында «Студентлар лигасы»
беренче өчлеккә керде.
2017 елда «Ышаныч» социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге һәм
«“Ял” шәһәр үзәге» яшьләр сәясәте муниципаль бюджет учреждениесе Муниципаль берәмлекләрнең республика смотр-конкурсында җиңү яуладылар һәм
Ford Transit дигән 2 автобус оттылар.
2018 елга төп бурычлар:
- яшьләр сәясәте учреждениеләренең инфраструктурасын алга таба да
ныгыту һәм үстерү;
- яшьләр арасында начар (җәмгыятькә куркыныч) йогынтыны азайту;
- яшьләрнең дөньяга гражданлык һәм патриотлык карашларын
формалаштыру, аның социаль һәм иҗади активлыгын арттыру;
- яшьләр белән эшләүнең яңа инновацион формаларын эзләү.
Халыкны социаль яклау һәм аңа ярдәм күрсәтү
Хәзерге вакытта Казанның ташламалардан файдаланучы гражданнары
саны түбәндәгеләрне тәшкил итә:
- Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм аларга тиңләштерелгән затлар –
1007;
- тыл хезмәтчәннәре – 11338;
- инвалидлар – 81846;
- инвалид балалар – 4139;
- күп балалы гаиләләр – 7518.
Бөек Ватан сугышында Җиңүнең 72 еллыгын әзерләү һәм үткәрү
кысаларында түбәндәге чаралар уздырылды:
- 102 мемориаль
комплекска реставрация һәм косметик ремонт
уздырылды;
- Бөек Ватан сугышы ветераннарына адреслы ярдәм; олы кешеләргә
өйләрендә хезмәт күрсәтелде;
- ялгыз яшәүче 41 ветеранның фатирында агымдагы ремонт башкарылды;
- 25 Бөек Ватан сугышы ветеранына торак алу өчен 31,571 млн. сум
күләмендә субсидия бирелде;
- апрель аеннан алып тантаналы митинглар һәм хәтер вахталары,
ишегалды бәйрәм чаралары, халык җыеннары уздырылды.
Өлкәннәр декадасы кысаларында түбәндәге чаралар оештырылды:
- «Яхшы эшләр кылырга ашыгыгыз», «Фатирны – тәртипкә», «Бакча десанты», «Ветеран янәшәдә яши» хәйрия акцияләре;
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- 5 меңнән артык кеше катнашында мәдәни-ял чаралары.
Сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре чикле кешеләргә социаль
ярдәм. Казан шәһәре бюджетыннан ел саен инвалид бала тәрбияләүче
гаиләләргә, ялгыз инвалид аналарга һәм инвалид бала тәрбияләүче ялгыз
инвалид аналарга матди ярдәм бүлеп бирелә (2017 елда 332 гаилә бер тапкыр
бирелә торган матди ярдәм алдылар). Шәһәрдә инвалидлар декадасы
кысаларында концерт программасы белән тантаналы шәһәр чарасы уздырылды.
Казан шәһәре Думасының 2017 елның 13 декабрендәге 6-22 номерлы
карары белән 2017 елның 1 гыйнварыннан инвалид балаларның ата-аналарына
(уллыкка алучыларга, опекун һәм попечительләргә), дәүләт тарафыннан
тулысынча тәэмин ителә торган балаларны санамаганда, физик затларның
мөлкәт салымына ташлама ясау хокукы бирелгән.
«Игелекле Казан» проекты
Хәйриячелек культурасын формалаштыру Казан шәһәрен үстерүнең
өстенлекле юнәлешләренең берсе булып тора. Казан шәһәре җирле үзидарәсе
органнары инициативасы буенча 2016 елдан Татарстан Республикасы
башкаласында «Игелекле Казан» проекты тормышка ашырыла. Әлеге проект
ышанычлы хәйрия фондларын, социаль юнәлешле компанияләр һәм шәһәр
массакүләм мәгълүмат чараларын берләштерә һәм әлеге өлкәдә шәһәр һәм
төбәк дәрәҗәсендә принципиаль үзгәрешләр катализаторы булып тора.
Добро Mail.Ru сервисында тикшерү узган Казан фондлары саны 6 дан 10
га кадәр үсте, ә Казан хәйрия проектлары файдасына җыелган акча суммасы 5
миллионнан артып китте.
«Игелекле Казан» проекты кысаларында шәһәр паркларында язгы һәм
көзге игелек атналары һәм мәктәп хәйрия ярминкәләре узды. Язгы ярминкәдә 5
миллионнан артык, ә көзге ярминкәдә 3,5 миллионга якын акча җыелды.
Ярминкәләрдә җыелган барлык акча шәһәр хәйрия фондлары файдасына
тапшырылды.
Шулай ук әлеге проект кысаларында Казан шәһәре Башкарма комитеты
үсеш үзенчәлекләре булган балаларны тәрбиягә алырга әзер булган гаиләләр
өчен бушлай файдалануга 3 фатир әзерләде. Әлеге өч бүлмәле фатирларның
һәрберсе 95 кв.метрга якын мәйданлы. Әлеге фатирлар гаиләләргә тәрбиягә
алынган балалар балигъ булганчы, пролонгация белән, бушлай файдалануга
бирелгән. Проектта катнашучы һәр өч гаилә үсеш үзенчәлекләре булган
балаларны тәрбияләү буенча һөнәри уку узган. Хәзерге вакытта әлеге
гаиләләрдә берәр, икешәр бала тәрбияләнә. Торак шартларын яхшырту һәм
«Игелекле Казан» проекты кысаларында торак мәйданны арттыру аркасында
әлеге гаиләләрнең тагын дүрт балага кадәр алып тәрбияләү мөмкинлеге
барлыкка килде.
Икенче ел рәттән «Игелекле эшләр көндәлеге» проекты тормышка
ашырыла. «Игелекле эшләр көндәлеге» басмасы – ул рус һәм татар
телләрендәге традицион мәктәп көндәлеге аналогы. Әлеге проект беренче
сыйныф укучыларын риясыз игелекле эшләр кылырга өйрәтә.
2017 елның сентябреннән «Яхшы куллар» хәйрия склады эшләп килә.
Склад Казан шәһәре, Калинин урамы, 3 йорт адресы буенча урнашкан һәм аз
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керемле кешеләргә һәм катлаулы тормыш хәлендә калган кешеләргә ярдәмне
әйберләтә алу мөмкинлеген бирә (кием, аяк киеме, көнкүреш техникасы). Бу ел
башыннан алып 6 меңнән артык Казан кешесе үз әйберләрен шунда
тапшырдылар, ә 3 меңнән артыгы үзләренә кирәк әйберләрне алдылар.
2017 елның 28 ноябрендә «Игелекле фудтрак» социаль проекты старт
алды. Ул йортсыз-җирсез һәм катлаулы тормыш хәлендә калган кешеләрне
даими рәвештә кайнар ризык белән тәэмин итә. Хәзергә фудтрак Б.Шәһиди
урамындагы скверда атнага 5 тапкыр эшли, шулай ук атнага бер тапкыр, 50
порциядән ким булмаган кайнар ризык белән тәэмин итеп, Ветераннар йортына
хезмәт күрсәтә.
30 ноябрьдә Казанда «Игелекле дулкын» бөтенроссия балалар иҗаты
фестиваленең беренче гала-концерты узды, ул исә масштаблы гомумроссия
мәдәни-хәйрия хәрәкәтенең презентациясе дә булып торды. 1 500 яшь
тамашачы һәм аларның ата-аналары өчен Россия эстрадасы йолдызлары чыгыш
ясады. Концертта Казан шәһәренең сәламәтлекләре ягыннан мөмкинлекләре
чикле алты яшь кешесе чыгыш ясады. Киләсе елдан «Игелекле дулкын»
фестивале ел саен уздырылачак.
6-7 декабрьдә Казан шәһәрендә «Игелекле Казан. Хәйриячелек: төбәкләр
тәҗрибәсе» II ачык форумы узды, ул бер мәйданда әйдәүче федераль
экспертларны, ресурс үзәкләре җитәкчеләрен, Россиянең төрле шәһәрләреннән
хәйрия оешмаларын, шулай ук җирле оешманы берләштерде. Ике көн эчендә
«Игелекле Казан»да илебезнең 22 шәһәреннән 300 гә якын хәйрия фонды һәм
коммерцияле булмаган оешма вәкилләре катнашты. Хәйрия өлкәсендәге
әйдәүче Россия экспертлары спикерлар булдылар.
1 нче, 65 нче, 97 нче, 156 нчы һәм 168 нче номерлы мәктәпләрдә аутистик
спектры какшаган балалар өчен ресурс сыйныфлары ачу бик мөһим адым
булды. Шул рәвешле, әлеге балаларга шәһәрнең төрле районнарында хезмәт
күрсәтү мөмкинлеге булдырылды.
2018 елда «Игелекле Казан» проекты кысаларында хәйрияне үстерү
векторын дәвам итү һәм яңа проектлар башлап җибәрү планлаштырыла.
Иҗтимагый һәм дини оешмалар белән үзара бәйләнешләр
Шәһәрдә милләтара һәм конфессияара татулыкны саклау Казан шәһәре
Башкарма комитеты эшчәнлегендә иң мөһим юнәлешләрнең берсе булып тора.
Татарстан башкаласында 115 тән артык милләт вәкилләре яши, 36 миллимәдәни автономия, 181 дини оешма эшләп килә, 61 сәяси партия, 100 дән артык
иҗтимагый-сәяси хәрәкәт һәм оешма теркәлгән.
Казан өчен 2017 ел милләтара һәм динара өлкәдә әһәмиятле чараларга бай
булды. Бу – Татарстан мөселманнарының VII съезды; Татарстан халыкларының
III съезды, Бөтендөнья татар конгрессының VI съезды, социаль юнәлештәге
коммерцияле булмаган оешмаларның IV форумы кысаларында милләтара һәм
динара мөнәсәбәтләрне җайлаштыруның актуаль мәсьәләләре буенча
дискуссия,
Европа Советының Милли азчылыкны саклау буенча кыса
комиссиясе кысаларында милләтара һәм конфессияара мөнәсәбәтләр
мәсьәләләре буенча түгәрәк өстәл, Татарстан Республикасы православие
җәмәгатьчелегенең III форумы.
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Дини оешмалар белән эшләү турында
Хәзерге вакытта Казанда 118 гыйбадәт объектлары эшләп килә,
шулардан: 60 мәчет (2016 елда – 59), 43 православие чиркәве, 12 башка
христиан юнәлешендәге чиркәү, 1 синагога, Бахаи һәм Кришна
гыйбадәтханәләре.
Татарстан башкаласында барлыгы 181 дини оешма эшләп килә: 88 –
ислам, 49 – православие, 2 – иске динчелек чиркәве, 1 – католик, 1 әрмән
апостол, 35 - протестант, 2 – иудейлык, 1 – бахаи, 1 – кришнаитлар һәм 1 –
буддистлар.
2017 елның 17 апрелендә Казан шәһәрендә Татарстан мөселманнарының
VII съезды узды, анда бар республикадан 1200 дән артык имам, министрлыклар
һәм ведомстволар җитәкчеләре, муниципаль берәмлекләр башлыклары
катнашты. Съездда Татарстан Республикасы мөселманнарының Диния нәзарәте
рәисе булып Камил хәзрәт Сәмигуллин һәм Татарстан Республикасының баш
казые булып Җәлил хәзрәт Фазлыев яңадан сайланды.
2017 елның 19 октябрендә Казан шәһәре Башкарма комитетында Казан
шәһәрендә 24 ноябрьдә узган Татарстан Республикасының православие
җәмәгатьчелегенең III форумы алдыннан очрашу үткәрелде. Очрашуда
катнашучылар планнар, булган проблемалар, уртак бурычлар, шулай ук
ниятләгән чаралар хакында фикер алыштылар.
2017 ел православие һәм мөселман руханиларының үзара бәйләнешләре
мәсьәләсендә дә үрнәк булды. Спорт, интеллектуаль һәм хәйриячелек чаралары
милләтара һәм конфессияара мөнәсәбәтләрне җайлаштыруга юнәлтелде. 2017
елның ноябрь-декабрь айларында Казан шәһәренең православие чиркәүләре
һәм мәчетләре 2014-2018 елларга Казан шәһәрендә гражданлык килешүен
ныгыту буенча муниципаль программа кысаларында уздырылган Православие
һәм мөселман яшьләре спартакиадасында катнаштылар. Руханилыклар
вәкилләре конфессияләр арасында тынычлык һәм килешү үрнәге булуларын
тагын бер кат күрсәттеләр.
«Казан шәһәренең иң яхшы гыйбадәт объектлары» конкурсында
28 православие чиркәве һәм 33 мәчет катнашты. 2017 елда Изге Рух иңү чиркәве
һәм «Әл-Мәрҗани» мәчете җиңү яулады.
Казанда эшләп килүче бар мәчетләр дә ислам динендәге ике зур бәйрәм
(Ураза гаете һәм Корбан гаете) вакытында дин тотучы 50 меңнән артык
шәһәрлене һәм башкалабыз кунакларын кабул иттеләр. Өченче ел инде Корбан
гаетендә биокалдыкларны заводта эшкәртү өчен Алабуга шәһәренә вакытында
чыгару оештырыла.
15 июньдә Казанның теннис академиясендә V Республика ифтары
оештырылды, анда 10 меңнән артык кеше катнашты.
Гаисә Пәйгамбәрне чукындыру көнендә – 2017 елның 19 гыйнварында
Казан епархиясенең бар чиркәүләрендә бәйрәм гыйбадәтләре узды. Чукыну
йоласын үтәргә теләүче казанлылар өчен шәһәрдә 5 купель әзерләнгән иде.
Йоланы үткәрү урыннарында кирәкле шартлар тудырылды, анда 7 мең тирәсе
кеше катнашты.
Елына ике тапкыр Рус Православие Чиркәвенең Казан епархиясенә иң
хөрмәтләнүче иконаларның берсе – Казан Изге Ана иконасы хөрмәтенә тәре
йөрешен оештыру һәм үткәрүгә ярдәм күрсәтелә: 21 июльдә – иконаны табу
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хөрмәтенә һәм 4 ноябрьдә – иконаның данын күтәрү хөрмәтенә. Әлеге
йөрешләрдә 11 меңнән артык кеше катнашты. Шулай ук 2017 елда икона
табылган урында Казан Изге Ана иконасы чиркәвен торгызу буенча актив эш
дәвам итте. Ел ахырына чиркәүнең биеклеге 39 метрга җитте.
Милли-мәдәни автономияләр белән хезмәттәшлек
Хәзерге вакытта Казан шәһәрендә 36 милли-мәдәни автономия эшләп
килә.
Шәһәрдә балаларга мәктәпкәчә мәгариф учреждениеләрендә һәм гомуми
белем бирү учреждениеләрендә туган телдә белем һәм тәрбия бирү өчен
шартлар тудырылган. «Күпмилләтле якшәмбе мәктәбе» мәгариф үзәге эшләп
килә. 2017/2018 уку елында Күпмилләтле якшәмбе мәктәбендә 22 бүлекчәдә
417 укучы укый (2016/2017 елда – 21 бүлекчәдә 363 укучы).
Казан шәһәренең гомуми белем бирү учреждениеләрендә Казан
шәһәрендә яшәүче халыкларның мәдәниятен, традицияләрен һәм йолаларын
өйрәнүгә зур игътибар бирелә. Укучылар «Татар кызы», «Татар егете»,
«Добрый молодец», «Красна девица» шәһәр конкурсларында; М.Җәлилнең
тууына 111 ел тулуга, Г.Тукайның тууына 131 ел тулуга, Рус теле көненә һәм
А.С.Пушкинның тууына 218 ел тулуга багышланган чаралар комплексында;
Кирилл-Мефодий укуларында, «Казан-йорт», «Ягымлы яз» фестивальләрендә
актив катнаштылар; республика мәдәният һәм сәнгать эшлеклеләре һәм
башкалар белән очрашулар үткәрелде. Татарстан халыклары дуслыгы йорты
базасында Казан шәһәрендәге мәгариф учреждениеләренең 7 нче сыйныф
укучылары өчен дуслык һәм бердәмлек дәресләре оештырыла. Һәр дәрестә
250 ләп укучы катнаша.
2017 елның ноябрендә – Казан шәһәре экскурсоводлары өчен укыту
семинары, декабрендә документларны Татарстан Республикасының дәүләт
телләренә тәрҗемә итүче һәм документларга лингвистик экспертиза ясаучы
белгечләр өчен курслар үткәрелде.
Казан шәһәре Башкарма комитеты «Нардуган» керәшен халык бәйрәме,
«Масленица» рус халык бәйрәме, төрки халыкларның «Нәүрүз» бәйрәме,
«Сабантуй» татар милли бәйрәме, «Кузьминки» бөтенроссия фольклорэтнографик фестивале кебек традицион рәвештә ел саен уздырыла торган халык
бәйрәмнәре һәм фестивальләрен һәм башка күп кенә чараларны оештыруда һәм
үткәрүдә ярдәм күрсәтте.
2017 елның 4 декабрендә С.Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концертлар
залында Казан шәһәре Башкарма комитеты һәм Татарстан халыклары
ассамблеясы тарафыннан «Күпмилләтле Казан музыкасы» I фестивале
оештырылды.
Татарстан халыклары ассамблеясы һәм «Ялкын» журналы редакциясе
белән берлектә ай саен «Ачык сандык» рубрикасы чыга һәм ел саен
«Күпмилләтле Казан» журналы бастырыла. Һәр укучы Казан шәһәрендә
яшәүче төрле халыкларның менталитеты, мәдәнияте, традицияләре, йолалары,
аш-сулары, милли киемнәре, милли сәнгате һәм бәйрәмнәре, шулай ук телләре
белән таныша ала.
Милләтара һәм конфессияара низагларны кисәтү мәсьәләләре Татарстан
халыклары ассамблеясы белән берлектә квартал саен түгәрәк өстәлләр
барышында һәм хокук саклау органнары вәкилләре һәм Татарстан халыклары
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ассамблеясының милли иҗтимагый берләшмәләре җитәкчеләре катнашында
Казан шәһәре муниципаль берәмлегендә чит ил гражданнары тарафыннан
кылына торган хокук бозуларны профилактикалау буенча эш төркеме
утырышларында карап тикшерелә.
Иҗтимагый-сәяси характердагы ачык чаралар турында
Шәһәр территориясендә сәяси, икътисади һәм социаль хәлләрне
анализлауга юнәлтелгән, сәяси партияләр, иҗтимагый-сәяси оешмалар һәм
берләшмәләр белән үзара бәйләнешләр буенча алып барыла торган эш Казан
шәһәре Башкарма комитеты эшчәнлегендә аерым урынны били.
2017 ел азагына Казан шәһәрендә 61 сәяси партия теркәлде.
2017 елда Казанда 276 төрле ачык чара үткәрелде. Аларда 28 меңнән
артык кеше катнашты (2016 елда – 1586 чара, 56 мең кеше). Шулардан сәяси
таләпләр булган 59 чара, социаль мәсьәләләр буенча – 25, агитация буенча – 13,
дини темаларга 179 чара үткәрелде. Җәмәгатьчелек арасында түбәндәге
темалар киң яңгыраш тапты: республика гражданнарының социаль-икътисади
хокукларын яклау, өлешләп төзүдә алданган кешеләр һәм ипотекада
катнашучылар проблемасы, халыкның төрле социаль проблемалары, шулай ук
яңа мәсьәләләр – банк кризисы, чүп яндыру заводы төзелеше, Октябрь революциясе юбилее, 2018 елда узачак Россия Федерациясе Президентын сайлауга
кандидатларның сайлау программасы һәм алар белән очрашулар турында
мәгълүмат бирү.
2018 елга бурычлар
- Казан шәһәрендә милләтара һәм конфессияара татулыкка ярдәм күрсәтү
өчен уңай мохит булдыру;
- Казан шәһәрендә 2014-2018 елларга гражданлык килешүен ныгыту
буенча муниципаль программаны үтәү;
- Казан шәһәрендә милләтара һәм конфессияара аңлашып һәм килешеп
яшәргә ярдәм итүче социаль әһәмияткә ия программаларны тормышка ашыруда
дини һәм милли-мәдәни оешмаларга булышлык күрсәтү.
VII. Җәмәгать куркынычсызлыгы.
Коррупциягә каршы сәясәтне тормышка ашыру
Хокук саклау эшчәнлеге.
Хокук бозу һәм террорлык эшчәнлеген профилактикалау
2017 елда Казан шәһәрендә 2889 чара уздырылды, шуларның 502-се –
иҗтимагый-сәяси характерда, 337-се Татарстан Республикасы Президенты
катнашлыгында үтте; 549 пикет һәм митинг узды; 1024 спорт чарасы
оештырылды һәм 477 төрле характердагы чаралар булды. Җәмәгать тәртибен
саклау максатыннан 60 меңнән артык полиция хезмәткәре җәлеп ителде.
Аеруча да зур әһәмияткә ия булган чаралар – Конфедерацияләр кубогы2017; «Россия – Ислам дөньясы: Kazan Summit-2017» Россия һәм Ислам
хезмәттәшлеге оешмалары илләренең IX Халыкара икътисади саммиты; Россия
Федерациясе Премьер-министры Д.А.Медведев рәислеге астындагы Бәйсез
Дәүләтләр Берлеге хакимияте башлыклары советы һәм Евразия хакимиятара
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советлар утырышы; Татарстан Республикасы көне һәм Казан шәһәре көне,
Җиңү көне.
2017 елда 20032 җинаять эше теркәлгән, аларның саны алдагы ел белән
чагыштырганда 3,1%-ка кимегән.

Җинаятьчелек дәрәҗәсе 10 мең халыкка 162,6 күрсәткечне тәшкил иткән.
Аларны ачу 44,1%-ка тиң, авыр җинаятьләрне ачу – 54,2% , бу исә соңгы 6 ел
эчендәге иң яхшы күрсәткечләр булып тора.
2017 елда 73 үтерү буенча факт, сәламәтлеккә аңлы рәвештә зыян китерү
буенча 123 факт һәм көчләү буенча 117 факт теркәлгән. Үтерү очракларының
ачылу эше 98,5% тәшкил иткән, сәламәтлеккә аңлы рәвшетә зыян китерү –
98,2%, көчләү – 98,3%. Милеккә каршы кылынган җинаять эшләре 4,5%-ка
кимегән.
107 талау нияте белән һөҗүм итү һәм 450 талау очраклары теркәлгән.
Әлеге җинаять эшләрен ачу 88,5% һәм 84,8% тәшкил иткән.
Яшерен рәвештә милекне урлау буенча 8061 факт теркәлгән, 2016 ел
белән чагыштырганда 4,9%-ка кимегән.
Фатирлардагы урлау очраклары 2017 елда 35,5%-ка кимегән һәм 131
фактны тәшкил иткән.
Автотранспортларны рөхсәтсез алып китү һәм урлау очраклары саны
кимегән. Әлеге җинаять төрләрен ачу 83,1% һәм 50% тәшкил иткән.
3563 караклык факты теркәлгән, аларның 1769-ы кесә телефоны һәм
Интернет чараларын кулланып башкарылган. Әлеге фактларны ачу 34,6% (2016
елда – 28,9%) тәшкил иткән.
2017 елда икътисади юнәлештәге 1025 җинаять ачыкланган, шуларның
233-е ришвәтчелек белән бәйле, шул исәптән 68 факт – ришвәт бирү/алуга
карый, 9 факт – коммерцияле ришвәт алуга, 30 факт – хезмәт урыннарында
ялган документлар ясауга, 50 факт вазыйфаи вәкаләтләрдән файдалануга бәйле.
Бюджет акчаларын урлау фактлары буенча 10 җинаять ачыкланган, 8-е – тораккоммуналь хуҗалыгы өлкәсендә.
Законсыз рәвештә эш алып бара торган 41 уен бинасы эшчәнлеге
туктатылган. 983 уен җиһазлары берәмлеге тартып алынган. Отышлы уеннарны
законсыз рәвештә оештыру һәм үткәрү өчен 14 җинаять буенча җинаять эшләре
ачылган.
2017 елда законсыз рәвештә наркотиклар әйләнеше белән бәйле булган
672 җинаять буенча эш ябылган, аларны оештырган өчен 573 кеше – җинаять
җаваплылыгына, 1973 кеше административ җаваплылыкка җәлеп ителгән.
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Законсыз әйләнештән 103 килограмм наркотик матдәләр алынган, аларның
күпчелеген синтетик матдәләр тәшкил иткән. Эчке эшләр органнары
хезмәткәрләре тарафыннан наркотиклар белән тәэмин итә торган 25 канал
ябылган (2016 елда – 23).
Шулай ук полиция игътибары зонасында 218 алко- һәм наркопритон
булган, аларны тотучыларга рәсми кисәтүләр ясалган.
2017 елда экстремизм юнәлеше буенча 33 җинаять буенча 13 җинаять эше
ачылган, шул исәптән нәфрәт һәм дошманлык кузгатуның 27 факты теркәлгән.
Нацистлар атрибутикасы яисә символикасын ачыктан-ачык демонстрацияләгән
һәм пропагандалаган өчен административ җаваплылыкка 3 кеше җәлеп ителгән,
экстремистик материалларны тараткан өчен – 1 кеше. Физик затларга карата
экстремизм эшчәнлеген тормышка ашыруны тыю турында 44 прокурор кисәтүе
һәм 1 прокурор күрсәтмәсе чыгарылган.
2017 елда миграция законнар җыелмасы өлкәсендә 8608 тәртип бозу
очрагы ачыкланган (2016 елда – 6463). 866 кеше Россия Федерациясеннән
чыгарылган (2016 елда – 681).
Җинаять формалашуларын оештырган 289 катнашучы җинаять
җаваплылыгына тартылган, җинаять эше буенча эзләүдә булган 37 кеше
табылган. 2017 елда оешкан төркемнәр һәм җинаять берләшмәләре составында
кылынган 183 җинаять ачылган.
Коралларны законсыз саклауга бәйле булган 104 җинаять ачылган,
аларның 92-се ату кораллы булган. Законсыз әйләнештәге 14 ату коралы һәм
583 сугыш кирәк-яраклары алынган.
Шәһәрнең җәмәгать урыннарында 8040 видеокүзәтү камерасы
урнаштырылган, аларның 1284-е – «Имин шәһәр» программасы кысаларында
һәм 6756-сы – «Имин ишегалды».
2017 елда Казан шәһәре урамнарында һәм җәмәгать урыннарында
башкарылган 9631 җинаять теркәлгән. Әлеге категориядәге тикшерелгән
җинаятьләр проценты 41,1% булган – соңгы 10 елдагы иң яхшы күрсәткеч. Шул
исәптән 4340 урам җинаяте теркәлгән, бу гомуми җинаятьләр санының 21,7%ын тәшкил итә (2016 елда – 22,6%).
Видеокүзәтү системаларын куллану 335 җинаятьне һәм 358
административ хокук бозу очракларын ачуга ярдәм иткән.
2017 елда моңа кадәр хөкем ителгән затлар тарафыннан 2693 җинаять
кылынган.
Эшкә урнаша алмаулары әлеге категориягә караган гражданнар
тарафыннан җинаятьләр саны артуының төп сәбәбе булып тора. Шул рәвешле,
моңа кадәр хөкем ителгән 1959 кешенең 1584-е рәсми рәвештә эшкә
урнашмаган, ягъни 81%-ы даими эш урыннарына ия түгел.
2017 елда алкоголь эчкән кешеләр тарафыннан 2538 җинаять кылынган.
«Исерекләр» җинаяте 2016 ел белән чагыштырганда 4,8%-ка (2016 елда – 2666)
кимегән. Спиртлы эчемлекләр эчкән һәм исерек килеш җәмәгать урыннарында
булган өчен административ җаваплылыкка 10136 кеше тартылган. Исерек
гражданнар тарафыннан 607 җинаять кылынган, бу исә 2016 ел белән
чагыштырганда 1,4 тапкырга күбрәк дигән сүз.
Узган елда төрле сәүдә объектларына 5057 тикшерү ясалган, аларның
нәтиҗәләре буенча 740 административ беркетмә төзелгән, 13 җинаять буенча
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(РФ Җинаять кодексының 238 маддәсе) җинаять эшләре ачылган. 20 мең
литрдан артык алкоголь һәм спиртлы продукция кулланыштан алынган.
2017 ел дәвамында Казан шәһәре территориясендә 1836 юл-транспорт
һәлакәте теркәлгән, аларда 42 кеше үлгән һәм 2087 кеше зыян күргән. Үлүче
балалар юк, зыян күрүче балалар саны – 234.
Юл-транспорт һәлакәтләре
2071

1821

94

2256
1851

70

2013
2014
юл-транспорт һәлакәтләре саны

2261

1970

66
2015

2357

2083

2087

1836

52
2016
зыян күрүчеләр

42
2017
үлүчеләр

Хисап чорында алкоголь эчемлекләр кулланган килеш автомобиль белән
идарә өчен административ җаваплылыкка 4671 кеше җәлеп ителгән.
Үткәрелгән профилактик эш нәтиҗәсендә исерекләр гаебе аркасында килеп
чыккан юл-транспорт һәлакәтләре 45,6%-ка кимегән – 56 факт.
2018 елда Казан шәһәре территориясендә хокук тәртибен тәэмин итү
буенча эш дәвам итәчәк.
Казан шәһәрендә террорчылыкка һәм экстремизмга профилактика
үткәрүнең төп юнәлешләре булып 2017 елда түбәндәгеләр торды:
- 2016-2020 елларда Казан шәһәрендә террорчылык һәм экстремизм
профилактикасы муниципаль программасын тормышка ашыру;
- Конфедерацияләр кубогы FIFA-2017 чарасын оештыру һәм үткәрү
вакытында иминлекне һәм террорчылыкны булдырмауны тәэмин итү;
- Казан шәһәре территориясендә кешеләр күпләп йөри торган яңа
урыннарны категорияләргә бүлү һәм паспортлау.
Казан шәһәрендә террорчылык һәм экстремизмга каршы
профилактика программасы чараларын гамәлгә ашыруга, муниципаль
хезмәткәрләрнең профессиональлек дәрәҗәләрен күтәрүне оештыруга 180 мең
сум бүлеп бирелде (Казан шәһәре бюджеты). Россия ислам институты
нигезендә Казан шәһәре Башкарма комитетының 60 хезмәткәре өчен
профессиональлек дәрәҗәләрен үстерү буенча укулар оештырылды. 2017 елның
сентябрендә муниципаль программаны гамәлгә ашыру максатында,
Террорчылыкка каршы көрәштә теләктәшлек көне һәм «Экстремизмга-Юк!»
айлыгына багышланган чаралар узды.
2017 елда яңадан кулланылышка кертелгән – кешеләрнең күпләп яшәү
урыннарын террорчылыкка каршы яклау булуга тикшерү һәм категорияләргә
бүлү буенча эшчәнлек дәвам ителде. Казан шәһәре Башкарма комитетының
2015 елның 15-нче маеннан 2397-номерлы «Кешеләрнең күпләп яши торган
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урыннары исемлеге турында»гы карары белән (үзгәрешләрне исәпкә алып)
Казан шәһәрендә кешеләрнең күпләп яши торган урыннары исемлегенә 513
объект кертелде.
Хәзерге вакытта барлык объектлар өчен дә иминлек паспортлары
эшләнелгән һәм расланган.
Хисап чоры дәвамында Казан шәһәрендә Террорчылыкка каршы
комиссиянең 13 утырышы уздырылды, аларда Казан шәһәренең
Террорчылыкка каршы комиссиясе тарафыннан 23 сорау каралды. Казан
шәһәре Башкарма комитетының функциональ һәм структур бүлекчәләре
җитәкчеләренә йөкләнгән объектларда һәм территорияләрдә иминлекне һәм
террорчылыкка каршы яклауны тәэмин итү буенча тиешле вазыйфалар
йөкләнде. Әлеге йөкләмәләр даими контрольдә тора. Нәтиҗәдә Казан шәһәре
территориясендә террорчылыкка һәм экстремизмга каршы тору өлкәсендә
шартлар тотрыклы һәм контроль астында торды.
2018 елда
бурычлар

террорчылыкка

каршы

профилактика

өлкәсендәге

- Россия Федерациясендә 2013-2018 елларда террорчылык идеологиясенә
каршы тору комплекслы план чараларын гамәлгә ашыру;
- Казан шәһәрендә 2016-2020 елларда террорчылыкка һәм экстремизмга
каршы профилактика муниципаль программасын үтәү;
- кешеләрнең күпләп яшәү урыннары имемлеген аныклау һәм аңа
үзгәрешләр кертү, кешеләрнең күпләп яшәү урыннарының һәм объектларының
(территорияләр) иминлек паспортларын актуальләштерү;
- экстремистлар эшчәнлегенә каршы тору, аеруча мөһим һәм режимлы
объектларның террорчылыкка каршы саклануын тәэмин итү;
- футбол буенча дөнья чемпионаты FIFA 2018 уздыруда иминлекне тәэмин
итүдә катнашу.
Казан шәһәрендә 2016-2020 елларда хокук бозуларга һәм җинаятьләргә
каршы профилактика программасы кысасында 2017 елда 16 тәртип саклау
җәмәгать пунктлары төзекләндерелде (Академик Королев ур., 43, Гагарин ур.
28б, К.Цеткин ур., 11, Восстание ур., 25, Кутузов ур., 17, Айдаров ур., 22,
Б.Урманче ур., 10, Ю.Фучик ур., 50, Кол Гали ур., 7, Островский ур., 39,
Ипподром ур., 18, Гвардия ур., 22, А.Попов ур., 2, Академик Арбузов ур., 48,
Хәрби шәһәрчек-33 5-нче йорт, Академик Губкин ур., 40), шулай ук 2 тәртип
саклау җәмәгать пунктлары бинасы алмаштырылды (Липатов ур., 3а урынына
Солидарность ур., 17, Дубравная ур., 5а урынына Җиңү проспекты, 18). Җиңү
проспекты, 50 йорт адресы буенча урнашкан тәртип саклау җәмәгать пункты
урынына башка бина эзләү эшләре бара. Яңа биналарда шулай ук төзекләндерү
эшләре башкарылды, Казан шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан бу эшкә
бюджеттан тыш чараларның 7,5 млн. сумнан артыгы җәлеп ителде.
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Моннан кала, «Савиново», «Авиатөзелеш» полиция бүлекләре биналарын
төзекләндерү эшләре бара.
Нык исерү сәбәпле мөстәкыйль рәвештә йөрү яки юнәлеш алу
мөмкинлекләрен югалткан затларга ярдәм күрсәтү максатыннан 2017 елның
февралендә үз эшчәнлеген башлаган «“Возрождение” ярдәм үзәге» муниципаль
автономия учреждениесе булдырылды. Ел башыннан «“Возрождение” ярдәм
үзәге» муниципаль автономия учреждениесенә 801 кеше китерелде.
Ел дәвамында Казан шәһәрендә хокук бозуларга каршы профилактика
ведомствоара комиссиясенең 9 утырышы оештырылды, шул исәптән Казан
шәһәренең Террорчылыкка каршы комиссиясе, шулай ук Халык дружиналары
эшчәнлеген координацияләү буенча шәһәр штабы белән берлектә уртак
утырышлар үтте. Утырышларда барлыгы 13 мәсьәлә каралды. Уздырылган
утырышлар нәтиҗәсендә, Казан шәһәре Башкарма комитетының функциональ
һәм структур бүлекчәләре җитәкчеләре тарафыннан шәһәр урамнарында, шул
исәптән бәйрәм чараларын уздыру вакытында (Шәһәр көне, Белем көне, Җиңү
көне һәм башкалар) җәмәгать тәртибен тәэмин итү, шулай ук сәламәт тормыш
рәвешен формалаштыру, алкоголизм һәм наркоманиягә каршы, социаль
алданулар, иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затларның яңадан
җәмгыяткә керү профилактикасы эшләрен алып бару буенча тиешле
йөкләмәләр бирелде.
Нәтиҗәдә Казан шәһәре территориясендә җәмәгать иминлеген һәм хокук
тәртибен тәэмин итү өлкәсе шартлары тотрыклы һәм контроль астында торды.
Бүгенге көндә Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы
тарафыннан төзелә торган Казан шәһәре буенча төбәк реестрына 2789 кеше
катнашкан 382 халык дружинасы кертелгән (2016 елда – гомуми саны 2720
кеше тәшкил иткән 358 дружина). Шәһәр территориясендә җәмәгать тәртибен
саклауга ярдәм итә торган дружиналар артыннан беркетелгән территорияләрдә
халык дружина әгъзалары ирекле рәвештә патруль эшләре башкара.
2018 елда төп көчләр түбәндәгеләргә юнәлтеләчәк:
- футбол буенча дөнья чемпионаты FIFA 2018 алдыннан һәм үткәрү
вакытында җәмәгать тәртибен саклау;
- җинаятьчелекне кисәтү һәм ачу буенча эш сыйфатын көчәйтү;
- гомуми һәм шәхси хокук бозу профилактикасы системасын
камилләштерү.
Яшүсмерләр мохитендә караучысызлыкны һәм хокук бозуларны,
наркоманияне профилактикалау
2017 елда Казан шәһәре Башкарма комитеты гамәлдәге законнарга туры
китереп, балалар һәм яшьләр арасында караучысызлык һәм хокук бозулар,
наркомания һәм токсикоманиягә каршы профилактика, балигъ булмаган һәм
эшкә яраксыз гражданнарның законлы хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклау
буенча эшчәнлек алып барды.
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2017 елда балигъ булмаганнар арасында караучысызлык һәм хокук
бозуларга каршы профилактика системасы органнарының структурасы
оптимизацияләнде.
2017 елда барлыгы 1530 җинаять кылган һәм административ хокук бозган
яшүсмер хисапка бастырылды, 1541-е хисаптан төшерелде, шулар арасында
944-е төзәтү белән бәйле. 2017 ел нәтиҗәләре буенча, барлыгы Казан шәһәре
буенча Эчке эшләр органнарының профилактика хисабында 1049 балигъ
булмаган хокук бозучылар тора. 2017 елда хисапка 1145 имин булмаган гаилә
бастырылды. Хокук саклау органнарының хисабында барлыгы 1233 имин
булмаган гаилә тора. Ата-ана хокукыннан 90 ата-ана мәхрүм ителде.
Җинаять кылган өчен җаваплылыкка тартылган балигъ булмаганнарның
саны 20,1% кимеде. Шулай ук Казан шәһәрендә яшәүче җинаять кылган өчен
җаваплылыкка тартылган балигъ булмаганнар өлеше, җинаять кылган өчен
җаваплылыкка тартылган балигъ булмаганнарның гомуми саныннан 65%
тәшкил итеп кимеде. Узган ел әлеге күрсәткеч 73,5% тәшкил итте.
Уздырылган профилактика эшләре нәтиҗәсендә яшүсмерләр тарафыннан
башкарылган җинаятьләр саны 438-дән 336-га кадәр кимеде. Узган ел белән
чагыштырганда балигъ булмаганнар арасында җинаять кылуның чагыштырма
авырлыгы соңгы 12 ел дәвамында, минималь күрсәткечкә җитеп, 5%-тан 3,8%ка кадәр кимеде.
Наркомания, үз-үзенә кул салу, алкоголь белән агулануга кагылган
мәсьәләләр һәм шулар белән бәйле балигъ булмаганнар һәм аларның атааналары белән шәхси профилактика эшләре оештыру мәсьәләләре аерым
контрольдә тора.
2017 елда балигъ булмаганнар арасында үз-үзенә кул салуга каршы
профилактика мәсьәләсе аерым игътибар зонасында торды. Максатчан
эшчәнлек нәтиҗәсендә 2016 ел белән чагыштырганда үз-үзен үтерүчеләр саны
кимеде, 2 очрак тәшкил итте (2015 елда – 5, 2016 елда – 4).
«Яшьләр сертификаты» («Молодежный сертификат») республика
проектын гамәлгә ашыру буенча ведомствоара эшчәнлек дәвам ителә.
Проектның 6 ел гамәлдә булу вакыты дәвамында, бөтен яклап профилактика
эшчәнлеге 494 балигъ булмаган хокук бозучыны колачлап алды. Күрсәтелгән
яшүсмерләр кабатлап бер генә җинаять тә кылмады.
Социаль-куркыныч хәлдә торган гаиләләр белән шәхси эшчәнлек алып
бару дәвам ителде. Әлеге гаиләләрне алдан ачыклау процессы
активлаштырылды. 588 балигъ булмаган яши торган 326 гаилә белән эш алып
барыла.
Ведомствоара мөнәсәбәтләр ярдәмендә Балигъ булмаганнар эшләре һәм
аларның хокукларын яклау буенча комиссиянең хисабында торган 1486 балигъ
булмаганнарның 755-се, 50 проценттан артыгы (2016 елда – 40,97 %), төрле
юнәлешләр буенча спорт секцияләре һәм түгәрәкләренә йөри.
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Алкоголь эчемлекләре белән мавыгу сәбәпле ведомствоара хисапта торган
гаиләләр саны – 102, гаиләдәге балалар саны – 168. Дәвалану узучылар саны –
41 кеше. Нарколог табибы катнашында профилактика әңгәмәләре уздырылган
62 кеше дәвалануга мохтаҗ.
Ришвәтчелеккә каршы сәясәт
Ришвәтчелеккә каршы тору системасын камилләштерү, аның сәбәпләрен
һәм ришвәтчелек күренешләре шартларын юк итү максатыннан хисап чорында
Казан Мэрының 2014 елның 29 декабреннән чыккан 332-нче номерлы карары
белән расланган 2015-2020 елларда Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең
ришвәтчелеккә каршы комплекслы программаны гамәлгә ашыру эше дәвам
ителде.
Күрсәтелгән программаны гамәлгә ашыру кысасында Казан шәһәре Мэры
каршында координацион орган булып торган Казан шәһәрендә ришвәтчелеккә
каршы тору буенча эшчәнлекне координацияләү буенча комиссия эше
оештырылды. 5 утырыш уздырылды, 15 мәсьәлә каралды, шулар арасында
түбәндәгеләр: «Муниципаль хезмәткәрләр, муниципаль хезмәткәрләр
вазыйфаларын үтәүче затлар, карамактагы муниципаль учреждениеләр
җитәкчеләре тарафыннан 2016 елга керемнәр, чыгымнар, милек һәм милек
сыйфатындагы бурычлар турында мәгълүматлар тәкъдим итү буенча эш
оештыру турында», «Муниципаль ихтыяҗларга товарлар, эшләр һәм хезмәтләр
сатып алуны башкарганда ачыклыкны, намуслы конкуренцияне һәм
объективлыкны тәэмин итү буенча чаралар турында», «Ришвәтчелек һәм башка
хокук бозуларга каршы профилактика буенча эшчәнлек өчен җаваплы Казан
шәһәренең җирле үзидарә органнары хезмәткәрләренең эшчәнлеге турында»,
«Казан шәһәренең җирле үзидарә органнарында һәм аның карамагындагы
муниципаль учреждениеләрдә һәм көнкүреш ришвәтчелекне минимальләштерү
турында», «Ришвәтчелеккә каршы көрәш көне 9-нчы декабрьгә туры китереп
чаралар уздыру турында» һ.б.
Муниципаль хезмәткәрләрнең эш тәртибенә, муниципаль хезмәткәрләр
вазыйфаларын үтәүче затларның вазыйфалары тәртибенә булган таләпләрне
үтәү һәм мәнфәгатьләр низагын җайлау буенча Казан шәһәренең җирле үзидарә
һәм муниципаль орган органнары комиссиясе (алга таба – Комиссия) 2017 елда
түбәндәге сораулар буенча 65 материал каралган 33 утырыш уздырды:
муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан керемнәр, милек һәм милек
сыйфатындагы бурычлар турында дөрес һәм (яки) тулы булмаган мәгълүматлар
тәкъдим итү (36 материал); муниципаль хезмәткәрләрнең эш тәртибе
таләпләрен үтәмәү (6 материал); оешмада хезмәт килешүе шартларында
муниципаль хезмәткәр булган затның вазыйфасын алмаштыруга һәм (яки) әлеге
оешмада гражданлык-хокукый килешү шартларында эш башкаруга килешү (9
материал); объектив сәбәпләр буенча иренең (хатынының) һәм (яки) балигъ
булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, милекләре һәм милек
сыйфатындагы бурычлары турында мәгълүматлар тәкъдим итү мөмкин булмау
(3 материал); муниципаль хезмәткәрләрнең мәнфәгатьләр арасында низагка
китергән яки китерергә мөмкин бурычларны үтәгән вакытта шәхси кызыксыну
турында хәбәр итүләре (10 материал); муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан
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эш тәртибен саклауны яки ришвәтчелекне кисәтү буенча чаралар башкаруны
тәэмин итү (1 материал).
Комиссия утырышлары нәтиҗәсенә 8 муниципаль хезмәткәр, керемнәр,
чыгымнар, милек һәм милек сыйфатындагы бурычлар турында (алга таба –
керемнәр турында мәгълүматлар) дөрес һәм (яки) тулы булмаган мәгълүматлар
тәкъдим итү белән бәйле рәвештә дисциплинар җаваплылыкка тартылды.
Ришвәтчелек һәм башка хокук бозуларга каршы профилактика буенча
эшчәнлек өчен җаваплы кадрлар хезмәтләре хезмәткәрләре тарафыннан 2017
елда 800-дән артык муниципаль хезмәткәрләрне һәм салым хезмәтенә язма
сорау җибәрү юлы белән һәм Татарстан Репсубликасы буенча Росреестр
идарәсе порталы хезмәтләрен кулланып әлеге вазыйфаларны алмаштыруга
дәгъва кылучы затларны тикшерү уздырылды. Ачыкланган хокук бозулар белән
бәйле рәвештә 36 муниципаль хезмәткәр материалы Комиссия утырышында
каралды. 2017 елда Казан шәһәренең җирле үзидарә органнарында керемнәр
турында дөрес һәм (яки) тулы булмаган мәгълүматлар тәкъдим итү белән бәйле
рәвештә дисциплинар җаваплылыкка барлыгы 16 муниципаль хезмәткәр
тартылды.
Гамәлдәге законнар тарафыннан урнаштырылган чикләүләр һәм тыю
чараларын үтәмәү очракларын ачыклау буенча эшчәнлек оештыру максатыннан
хисап чоры эчендә коммерцияле оешмаларда катнашуга, эшмәкәрлек
эшчәнлеген башкаруга чикләүләрне үтәүгә «Юридик затларның һәм шәхси
эшмәкәрләрнең бердәм дәүләт реестры» Федераль салым хезмәтнең базасын
кулланып 1839 тикшерү уздырылды. Хокук бозулар ачыкланмаган.
Хисап чоры дәвамында муниципаль хезмәткәрләр вазыйфасын үтәүче
затларның муниципаль хезмәттән киткәннән соң, гамәлдәге законнар белән
алдан каралган очракларда, хезмәт килешүе яки гражданлык-хокукый килешү
төзегәндә чикләүләрне үтәү буенча 181 тикшерү уздырылды. Тикшерүләр
нәтиҗәсендә муниципаль хезмәткәр булган затларның эшкә кергәндә
урнаштырылган чикләүләрне үтәмәү фактлары билгеләнмәгән.
Ришвәтчелек
күренешләрен
профилактикалау
максатыннан
471
муниципаль хезмәткәр һәм әлеге вазыйфаны алмаштыруга 91 кандидат
«Полиграф» (ялган детекторы) системасын кулланып ирекле тест үтте.

Соңгы өч ел дәвамында әлеге тикшерүне 1437 кеше үтте.
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Узган елны беренче мәртәбә барлык муниципаль хезмәткәрләр дә
керемнәр, чыгымнар, милек һәм милек сыйфатындагы бурычлар турындагы
мәгълүматны гына түгел, ә алар турындагы һәркем алырлык мәгълүматны,
шулай ук аларны танырга мөмкинлек биргән мәгълүматларны урнаштырган
Интернет челтәрендәге сайтлар адреслары турындагы мәгълүматларны да
тәкъдим итте.
Федераль законнар таләпләренә туры китереп, шулай ук муниципаль
хезмәткәрләрнең мәнфәгатьләре арасындагы низагны булдырмауның
чикләүләрен һәм тыю чараларын үтәү максатында, муниципаль
хезмәткәрләрнең бер үзе генә башкарма орган буларак, бушлай, коммерцияле
булмаган оешмалар (сәяси партияләрдән кала) белән идарә итүдә катнашуга яки
аларның коллегиаль идарә итү органнары составына керүгә яллаучы вәкил (эш
бирүче) рөхсәтен алу тәртибе турында нигезләмә расланган Казан шәһәре
Мэрының 2017 елның 22 августыннан 229-нчы номерлы карары кабул ителде.
Гамәлдәге законнар белән урнаштырылган, тикшерү һәм куллану өчен
муниципаль хезмәткәрләр вазыйфаларын үтәүче затларга, шулай ук Казан
шәһәр Думасы депутатларына юлланган, Чикләүләрне, тыю чараларын һәм
вазыйфаларны үтәү буенча муниципаль хезмәткәрләр вазыйфаларын үтәүче
затлар өчен белешмә эшләнелгән.
Казан шәһәренең карамактагы муниципаль учреждениеләрендә һәм
предприятиеләрендә ришвәтчелек күренешләренә каршы тору буенча эшчәнлек
оештырылды.
Гражданнарның мәктәпкәчә учреждениеләр белән эш итү буенча
белгечләргә зур чиратлар булуы турындагы мөрәҗәгатьләре белән бәйле
рәвештә, әлеге күренешне төзәтү буенча эшчәнлек оештырылды. Мәгариф
идарәсе структурасында
«Электрон балалар бакчасы» автоматлашкан
мәгълүмати системада эш итү буенча бүлек булдырылды, 4 өстәмә белгеч
ставкасы бүлеп бирелде. 2017 елның ноябреннән балаларны хисапка бастыру
һәм балалар бакчаларына кертү мәсьәләләре буенча гражданнарны кабул итү
эшләре көн саен (дүшәмбедән җомгага кадәр) башкарыла.
Белем бирү учреждениеләрен бюджеттан тыш чараларны җәлеп итү һәм
тоту турындагы хисапны ел саен урнаштыру предметына белем бирү
учреждениеләренең (мәктәп, балалар бакчалары) рәсми сайтларын анализлау
буенча эшчәнлек дәвам ителде. 2015 елда тикшерелгән белем бирү
учреждениеләренең 70%-тан артыгы үзләренең рәсми сайтларында тиешле
хисапларны урнаштырмады. Әлеге ситуация ришвәтчелек куркынычын тудыра,
чөнки бюджеттан тыш чараларны җәлеп итү һәм тоту турындагы хисап киң
җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителмәгән. 2015-2017 елларда башкарылган эш
барышында гомуми белем бирү һәм мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең
46 җитәкчесе дисциплинар җаваплылыкка тартылды. 2017 елда уздырылган
тикшерү нәтиҗәсендә, барлык гомуми белем бирү учреждениеләренең дә
(мәктәпләр, лицейлар, гимназияләр) һәм мәктәпкәчә белем бирү
учреждениеләренең 92%-тан артыгы үзләренең сайтларында 2016 елга
бюджеттан тыш чараларны җәлеп итү һәм тоту турындагы хисапларын
урнаштырулары билгеләнде.
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Хисап чорыының февралендә һәм декабрендә мәктәп, балалар бакчалары,
өстәмә белем бирү учреждениеләре җитәкчеләре өчен биш семинар уздырылды.
Семинарларда җитәкчеләрнең керемнәр турында мәгълүматлар тәкъдим итү,
бюджеттан тыш чараларны җәлеп итү һәм тоту турындагы хисапларны
урнаштыру сораулары каралды, мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында
мәнфәгатьләр низагы ситуацияләрен һәм белем бирү учреждениеләрендә
ришвәтчелек күренешен киметүгә юнәлгән башка сораулар каралды.
Балалар сәламәтләндерү лагерьләре хезмәткәрләре арасында ришвәтчелек
фактларына юл куймау максатыннан, «“Ял” балалар һәм яшьләрнең
сәламәтләндерелүен, ялларын, мәшгульлеген оештыру буенча шәһәр үзәге»
муниципаль бюджет учреждениесе тарафыннан балалар лагерьләре
хезмәткәрләре өчен ришвәтчелеккә каршы тору кагыйдәләре, «Ришвәтчелеккә
ничек итеп каршы торырга?» белешмәсе эшләнелгән, 2017 елга ришвәтчелеккә
каршы тору буенча чаралар планы расланган һәм үтәлгән. Эшкә алган вакытта
барлык хезмәткәрләр белән дә профилактик әңгәмәләр уздырыла,
ришвәтчелеккә каршы тору белешмәләре тапшырыла.
Ришвәтчелеккә каршы сәясәтне гамәлгә ашыруда төп бурычларның берсе –
«түрә – гражданин» контактын минимальләштерү. Биредә муниципаль
хезмәтләр тәкъдим итүнең вакытларын һәм тәртибен оптимальләштерүне, шул
исәптән аларны электрон рәвештә тәкъдим итүгә күчүне билгеләргә кирәк.
Казан шәһәре җирле үзидарә органнарының рәсми порталында
муниципаль хезмәткәрләрнең, муниципаль хезмәткәрләр вазыйфаларын үтәүче
затларның һәм аларның гаилә әгъзаларының 2016 елга керемнәре, чыгымнары,
милек һәм милек сыйфатындагы бурычлары турында мәгълүматлар
урнаштырылган. «Ришвәтчелеккә каршы Казан» бүлеге эшләнелгән, биредә
гражданнар электрон почта аша ришвәтчелек күренешенең барлык очраклары
турында да хәбәр итә ала (шул исәптән аноним рәвештә). Казан шәһәре җирле
үзидарә органнарында ришвәтчелек мәсьәләләре буенча кайнар телефон
линиясе эшчәнлеге дәвам ителде.
Ришвәтчелеккә каршы белем бирүне камилләштерү, яшь буында
ришвәтчелек күренешләренә карата каршылыклы хисләр формалаштыру
максатыннан Казан шәһәрендә интеллектуаль сәнгать яшьләр клубы белән
берлектә ноябрь-декабрьдә ришвәтчелеккә каршы тематикага 9-10 сыйныф
укучылары катнашкан «Что? Где? Когда?» уеннары сериясе уздырылды. Шуңа
охшаган интеллектуаль уен җәй чорында балалар сәламәтләндерү
лагерьләрендә уздырылды. Әлеге чараларның төп максаты – укучыларның
игътибарын ришвәтчелек, аның белән көрәшү мөмкинлекләре һәм әлеге
күренешнең җәмгыяткә китергән зарары мәсьәләләренә җәлеп итү.
Казан шәһәре җирле үзидарә органнарында ришвәтчелек күренешен алдан
кисәтүгә ярдәм итә торган чаралар нәтиҗәлеген арттыру максатында 2015-2020
еллард а Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең комплекслы ришвәтчелеккә
каршы программасы чараларын практик гамәлгә ашыру – 2018 елга төп бурыч
булып тора.
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«Имин шәһәр» программасы, мәгълүматны саклау
«Имин шәһәр» аппарат-программа комплексы. Иминлек заманча шәһәр
мохитенең әһәмиятле өлеше булып тора, шуңа бәйле рәвештә күпфатирлы
йортларны видеокүзәтү системалары белән тәэмин итү дәвам итә. Әйтик, 2017
ел ахырына 2136 йорт җиһазландырылган, аларга 6827 видеокүзәтү камералары
куелган.
Халыкка уңайлы булсын өчен «Ачык Казан» порталы составында китереп
бирүчеләр белән интеграция видеокүзәтү модуле тормышка ашырылган.
Порталда шәхси битләре булган шәһәрлеләргә проект кысаларында
урнаштырылган кулланучы адресыннан 300 метр радиуста урнашкан барлык
видеокамераларга да керү мөмкинлеге булдырылган. Хәзерге вакытта сынау
проекты Казан шәһәренең Идел буе һәм Совет районнарында эшләтеп
җибәрелгән (Азино-1 һәм Азино-2 микрорайоннары).
Казан шәһәренең җәмәгать урыннарында һәм кешеләр күпләп җыелган
урыннарында куркынычсызлыкны тәэмин итәр өчен 950-дән артык тышкы
күзәтү камералары урнаштырылган һәм кулланыла.
Казан шәһәренең 15 парк һәм скверында видеокүзәтү системалары
куелган, 261 камера урнаштырылган.
525 социаль инфраструктура объектында (5283 камера), 7 спортсәламәтләндерү инфраструктурасы объектларында (90 камера) һәм 12 спорт
инфраструктурасы объектларында (350 камера) комплекслы видеокүзәтү
системасы оештырылган.
Тупланган видеолар программа продуктларына тупланган, алар исә хокук
саклау органнары тарафыннан кулланыла. Торак кварталларга керү
урыннарында урнаштырылган камералар үзгәртелә ала торган фокус аралыгына
ия булган объективлар белән җиһазландырылган, бу исә автомобильләрнең
дәүләт теркәү билгеләрен күрергә мөмкинлек бирә.
Узган елда 709 объектта янгын автоматикасы системалары элементлары
алмаштырылган, 38 объектта янгынга каршы системаларның эшләү
мөмкинлекләрен комплекслы торгызу эшләре башкарылган.
Казан шәһәренең социаль инфраструктурасына караган 719 объекты
шомлы сигнализация хезмәтләре белән җиһазландырылган, аның ярдәмендә
шомлы сигнализация аркылы бирелә торган сигналларга тәүлек әйләнәсе
реакция белдерелә.
500-дән артык мәктәп һәм мәктәпкәчә балалар учреждениеләре контроль
һәм шомлы сигнализациягә керү белән идарә итү системалары белән
җиһазландырылган.
Мәгълүмати куркынычсызлык һәм мәгълүматларны саклау. 2017
елда мәгълүматны криптографик саклау чараларын эксплутатацияләү тәртибе
һәм шәхси мәгълүматларны саклауны тәэмин итү буенча оештыру һәм техник
чаралар исемлеге расланды. Саклау системасы торышына эчке контрольне
тормышка ашыру тәртибе билгеләнде, шәхси мәгълүматлар операторлары
турындагы белешмәләрне актуальләштерү һәм шәхси мәгълүматлар
субъектларының хокукларын саклау буенча вәкаләтле органга мәгълүматларны
юллау буенча эш оештырылды һ.б.
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Муниципаль мәгълүмати системаларны әзерләү һәм кертү, локаль
хисаплау челтәрен һәм мәгълүматларны тапшыруның корпортатив челтәрен
системалы администрацияләү буенча проектларны тормышка ашыру
кысаларында түбәндәгеләр башкарылды:
- саклау системасын эшләү өчен техник проектларга яраклаштырып
мәгълүматны сертификацияләнгән саклау чараларына кертү;
- мәгълүматлар тапшыру корпоратив челтәрендә челтәрле хезмәттәшлек
кагыйдәләрен, шул исәптән челтәрара экран кору системалары көйләнешләрен
исәпкә алып яңарту;
- челтәрле җиһазларда законсыз рәвештә тоташулардан саклау функциясен
көйләү;
- Интернет челтәрендә кулланучыларның гамәлләрен контрольдә тоту
буенча чараларны көчәйтү.
Шулай
ук
ел
дәвамында
домен
структурасының
төркемле
куркынычсызлык
сәясәтенә
үзгәрешләр
кертелде,
куркынычсызлык
вакыйгаларына көн саен күзәтү ясалды, инцидентларга реакция белдерелде.
2018 елда мәгълүмати системаларны тормышка ашыру һәм модернизацияләү
буенча планнарны исәпкә алып муниципаль хезмәтләрне электрон форматта
күрсәтү, чикләнгән кулланылыштагы документларны электрон форматта
раслату һәм сакланыла торган мәгълүматны эшкәртү күздә тотылган башка
системаларны күрсәтү буенча Казан шәһәре Башкарма комитетының структур
бүлекчәләре
арасында
куркынычсыз
рәвештә
мәгълүмат
алмашу
мөмкинлекләре өчен мәгълүматлар тапшыру каналларын саклау буенча техник
проект әзерләнде.
2018 елда мәгълүмати куркынычсызлык буенча комплекслы чараларны
тормышка ашыру эше дәвам ителәчәк, алар арасында түбәндәгеләрне эшләү
көтелә: дәүләт серен үз эченә алган мәгълүматларны техник саклау;
мәгълүматларны
тапшыру
каналларын
саклау,
социаль
өлкә
учреждениеләрендәге шәхси мәгълүматларны эшкәртү вакытында законнар
җыелмасы таләпләрен тәэмин итү.
Гражданлык оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләрне кисәтү
Гражданнарны яклау өлкәсендәге төп көчләр 2017 елда түбәндәге
бурычларны чишүгә юнәлтелде.
Гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәләрен бетерү һәм кисәтү буенча
чараларны оештыру һәм катнашу
Казан шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан халыкны һәм Казан
территориясен гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгынга каршы
куркынычсызлык һәм су объектларында куркынычсызлыкны тәэмин итү
өлкәсендә профилактик эш актив алып барыла. Тормыш куркынычсызлыгы
мәсьәләләре буенча кирәкле мәгълүмат массакүләм мәгълүмат чаралары аша
халыкка җиткерелә һәм Казан шәһәре җирле үзидарә органнарынң рәсми
сайтында урнаштырыла.
2017 елда Казан шәһәрендә гадәттән тыш хәлләр теркәлмәгән.
2017 елда гадәттән тыш хәлләрне кисәтү буенча чаралар кысаларында
түбәндәге темалар буенча укулар үткәрелде:
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- «гомуми мобилизация игълан итү, хәрби хәл кертү һәм икътисадның
мобилизация планын башкару вакытында дәүләт хакимияте башкарма
органнарының, Татарстан Республикасының җирле үзидарә органнары һәм
оешмаларының эшчәнлеге» (август-сентябрь);
- «Татарстан Республикасының гадәттән тыш хәлләрен кисәтү һәм бетерү
буенча бердәм дәүләт системасының функциональ һәм территориаль кече
системаларының идарә һәм көч органнарының «Сукон Бистәсе» метро
станциясендә техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәләрен
локальләштерү һәм азайту буенча реакция белдерүләре (сентябрь);
- «Россия Федерациясе территориясендә табигый һәм техноген
характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү шартларында гражданлык
оборонасы чараларын башкаруны оештыру» (октябрь). 2017 елда барлыгы 565
укулар һәм тренировкалар планлаштырылган һәм үткәрелгән.
Шулай ук гражданлык оборонасының штаттан тыш формалашулары һәм
штаттан тыш авария-коткару формалашулары шәхси составның практик
әзерлеге дәрәҗәсен үстерү максатларыннан Казан шәһәре предприятиеләренең
санитар дружиналары арасында ярышлар уздырылды.
«Куркынычсызлык мәктәбе», «Яшь коткаручы» район һәм шәһәр
ярышларын уздыру гомуми белем бирү учреждениеләрендәге укучыларны
экстремаль хәлләргә әзерләүдә югары нәтиҗәлелек бирде. Әлеге ярышларда
барлыгы 15 шәһәр мәктәбеннән укучылар катнашты.
Казан шәһәренең Яңа Савин районындагы 89-нчы номерлы мәктәп ике
конкурсның да җиңүчесе дип табылды.
Вакыйгаларга оператив реакция белдерү мәсьәләләре 2017 елда югары
профессиональ дәрәҗәдә чишелде, моңа Казан шәһәре Башкарма комитетының
вакыйгалар нәтиҗәләрен бетерүдә катнаша торган барлык структур
бүлекчәләрендәге тәртипкә салынган эш аркасында ирешелде.
Казан шәһәре территориясендә янгын куркынычсызлыгының
беренче чараларын тәэмин ителешне оештыру
Ел саен Казан шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан янгын
куркынычсызлыгы дәрәҗәсен киметү буенча оештыру һәм гамәли чаралар
комплексы уздырыла.
Узган елда янгыннар саны 17 процентка кимегән, әмма янгында үлгән
кешеләр, 2016 ел белән чагыштырганда 455-ка арткан, зыян күрүчеләр – 3 процентка. Бу – актив кисәтү эшләре алып барылуына карамастан, кешеләрнең
ваемсыз булуларын дәвам итүләре турында сөйли.
Казан шәһәре территориясендә янгыннар статистикасы
Саны
Барлыгы
Үлүчеләр
Зыян
күрүчеләр

2013
ГТХ янгыннар
636
33
36

Еллар буенча янгыннар саны
2014
2015
2016
ГТХ янгыннар ГТХ янгыннар ГТХ янгыннар
744
672
711
33
36
20
50
56
62

ГТХ
-

2017
янгыннар
597
29
64
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2017 елда Казан шәһәренең эзләү-коткару отряды шәһәр халкына практик
ярдәм күрсәтү өчен 502 тапкыр төрле урыннарга барды, аларның ярдәме белән
258 кеше, шул исәптән 24 бала коткарылды.
Су объектларында халыкның куркынычсызлыгын тәэмин итү,
шәһәрлеләрнең тормышларын һәм сәламәтлекләрен саклау буенча
чараларны тормышка ашыру
2017 елның су коену сезоны дәвамында Казан шәһәренең эзләү-коткару
отряды коткаручылары тарафыннан «Казан шәһәре суларында коткару
берләшмәсе» җирле иҗтимагый оешмасы һәм ТР Гадәттән тыш хәлләр
министрлыгының кече суднолар буенча дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре
белән берлектә суда халыкның куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча
түбәндәге эшләр башкарылды:
- Идел һәм Казансу елгалары акваторияләрендә 30 тикшерү үткәрелде;
- 8 сәламәтләндерү җәйге балалар лагерьларында суда үз-үзеңне тоту,
батучыларны коткару, батучыларга һәм кояш бәргән кешеләргә беренче
медицина ярдәме күрсәтү кагыйдәләре буенча дәресләр оештырылды;
- шәһәрнең гомуми белем бирү учреждениеләрендә укучылар белән
янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен саклау, суда, юлда, көнкүрештә үзүзеңне тоту буенча чаралар үткәрелде;
- шәһәр пляжларында, шәһәркүләм массакүләм мәгълүмат чараларын
җәлеп итеп, суда үзеңне дөрес итеп тотуны пропагандалау буенча 17 чара
оештырылды һәм уздырылды;
- халык һәм шәһәр мәктәпләре арасында суда, бозда үз-үзеңне тоту һәм
батучыларны коткару ысулларына өйрәтү кагыйдәләре буенча әзерләнгән 9 635
махсус кәгазьләр һәм плакатлар таратылды.
Суда бәхетсезлек очраклары турындагы хәбәрләрнең кимүе башкарылган
эшнең нәтиҗәсе булып тора.
Су коену сезонында суда булган бәхетсезлек очраклары статистикасы
Еллар
Хәбәрләр
Батучылар саны
Коткарылганнар

2013
23
22
19

2014
18
12
37

2015
20
5
15

2016
49
13
36

2017
19
11
8

Бердәм кизү-диспетчерлык хезмәте эше
Мөмкин булган авария һәм гадәттән тыш хәлләргә реакция белдерү
вакыты кыскарды. Биредә «Ачык Казан» схемасы буенча эшләнгән Казан
шәһәре Башкарма комитетының Гражданнарны яклау идарәсе каршындагы
Бердәм кизү-диспетчерлык хезмәтенең (БКДХ) өлеше зур.
2017 елда БКДХ тарафыннан кабул ителгән һәм эшкәртелгән хәбәрләр:
- 320610 – барлык хәбәрләр, шул исәптән:
- 317452 – ТКХ мәсьәләләре буенча;
- 731 – янгыннар турында;
- 1 911 – юл-транспорт һәлакәте турында;
- 516 – Казан шәһәренең эзләү-коткару отрядының коткаручылары
тарафыннан ярдәм күрсәтү турында.
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«Ачык Казан» режимында БКДХ эшләве берәр хәл килеп чыккан очракта
хәбәр тарату һәм карарлар кабул итүгә вакытны шактый кыскартырга
мөмкинлек бирә, шул исәптән тиешле көчләрне һәм төрле ведомство һәм
оешмаларның чараларын, бигрәк тә ял һәм бәйрәм көннәрендә, тиз арада җәлеп
итәргә булыша.
Билгеле бер ситуацияләргә ясалган анализ авария-коткару хезмәтләренең
реакция белдерү нәтиҗәлелеге соңгы елда 17%-ка артканлыгын күрсәтте.
2018 елга бурычлар
2018 елда Казан шәһәре территориясен һәм халкын табигый һәм техноген
характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау буенча чаралар оештыру һәм
үткәрү, штаттан тыш авария-коткару формалашулары һәм гражданлык
оборонасы буенча чараларны башкаруны тәэмин итү буенча штаттан тыш
формалашулар эшчәнлеген карап тоту һәм тәэмин итү, аларны учетта тоту,
шулай ук беренчел янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү, хәвеф барлыкка
килү һәм гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү куркынычы турында халыкны
мәгълүматлаштыру системаларын куллануга даими әзерлек, су объектларында
кешеләрнең иминлеген тәэмин итү буенча чараларны башкару, аларның
тормышларын һәм сәламәтлекләрен саклау эше дәвам ителәчәк.
VII. Мәгълүмати технологияләр һәм элемтә чаралары үсеше
Электрон берләшмә үсеше, «Россия Федерациясенең цифрлы иктисады»
программасы нигезнамәләрен һәм Татарстан Республикасының цифрлы
икътисады үсеше концепциясен сыйфатлы итеп тормышка ашыру өчен шартлар
булдыру мәсьәләләрен чишү 2017 елда Казан шәһәренең мәгълүмати
технологияләрен үстерүдә өстенлекле бурычлары булып торды.
«2017-2019 елларда Казан шәһәрендә "Электрон Казан" мәгълүмати
технологияләр һәм элемтә үсешен үстерү» муниципаль программасын
тормышка ашыру буенча эш дәвам ителде. Программа аеруча да зур ихтыяҗга
ия булган муниципаль хезмәтләрне электрон форматка күчерү, электрон
сервисларны үстерү, Казан шәһәре Башкарма комитетының мәгълүматителекоммуникацион инфраструктурасын техник яктан карап тору һәм бердәм
мәгълүмати-телекоммуникация киңлеген формалаштыру, җәмәгатьчелек
киңлекләрендә, күпфатирлы йортларда, парк һәм скверларда видеокүзәтүне
оештыру, социаль өлкә объектларында куркынычсызлыкны арттыру кебек
бурычларны чишүгә юнәлтелгән.
Электрон форматтагы муниципаль хезмәтләр һәм ведомствоара
хезмәттәшлек. Хезмәтләрне электрон форматта күрсәтү – цифрлы
икътисадның
база
элементларының
берсе,
муниципалитетны
мәгълүматлаштыруның әһәмиятле компоненты.
2017 елда 2019 ел ахырына кадәр электрон форматка күчерергә кирәк
булган муниципаль хезмәтләр исемлеге билгеләнде. Исемлеккә 44 хезмәт керде,
алар башлыча Казан шәһәренең инвестицион җәлеп итүчәнлеген үстерүгә һәм
эшмәкәрләрнең ихтыяҗларына юнәлтелгәннәр.
Бүгенге көндә Казан шәһәре Башкарма комитеты 7 муниципаль хезмәтне
электрон форматта тәкъдим итә:
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1) Социаль ипотека программасы буенча учетка басу;
2) Торак бинаны яңадан урнаштыру/яңадан планлаштыруга рөхсәтләр
бирү;
3) торак бинаны торак булмаган бинага һәм торак булмаган бинаны торак
бинага күчерүгә рөхсәтләр алу;
4) Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнарга
(түләүле һәм түләүсез шартларда) ятим балалар һәм ата-ана
каравыннан мәхрүм калган балаларны опекага билгеләү яисә опекун
булу мөмкинлеге турындагы бәяләмә бирү;
5) реклама конструкцияләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә
рөхсәтләр бирү;
6) мәктәпкәчә белем бирү төп мәгариф программаларын тормышка ашыра
торган мәгариф учреждениеләренә балаларны учетка бастыру һәм кабул иттерү,
гаризаларны кабул итү;
7) Казан шәһәре реестрына инвалидларга парковка рөхсәтләре бирү,
инвалидларга парковка рөхсәтләре бирү турындагы язмалар, инвалидларга
парковка рөхсәте турындагы язмаларны үзгәртү турындагы белешмәләр һәм
инвалидларга парковка рөхсәтләренең гамәлдә булу вакытын озынайтуларны
кертү.
2017 ел дәвамында архитектура, җир һәм милек мөнәсәбәтләре
өлкәсендәге аеруча зур ихтыяҗга ия булган муниципаль хезмәтләрне
гадиләштерү һәм бирү вакытын кыскарту буенча эш алып барылды.
Җир участогына шәһәр төзелеш планын әзерләү һәм бирү буенча
муниципаль хезмәтләрне бирү вакытын оптимальләштерү буенча эш алып
барылды, әлеге хезмәтне күрсәтү вакыты 60 көннән 30 көнгә кыскартылды.
Тышкы мәгълүмат чараларын (паспорт) урнаштыру проектын раслау буенча
муниципаль хезмәтләрне тәкъдим итү барышы гадиләштерелде. Элмә тактаны
урнаштыруның паспортын карау вакыты 21 көннән 14 көнгә калды, шулай ук
кирәкле булган документлар исемлеге һәм хезмәтне күрсәтүдә кире кагу
сәбәпләре азайды.
Гражданнарның уңайлылыгы һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтүне
мәгълүматлаштыруны үстерү өчен гаризаны карау статусы турында СМС аша
хәбәр бирү кертелде. Сервистан куллану барышында 7 меңнән артык СМСхәбәр юлланды.
2017 елда «Казан шәһәре муниципаль хезмәтләре белән идарә итү»
мәгълүмати системасы кертелде. Система муниципаль хезмәтләрне башкаруга
бәйле булган барлык гамәлләрне исәпкә алырга, гариза бирүчеләрнең
консультация базаларын кертергә мөмкинлек бирә, Казан шәһәре Башкарма
комитеты мәгълүматларының хезмәт биргәндә кулланыла торган җыелма
реестрларын формалаштыра.
Электрон чират.
Муниципаль
хезмәтләр
буенча
гражданнарны
кабул
итүне
оптимальләштерү максатларыннан Казан шәһәре Башкарма комитетының җиде
бүлегендә (шәһәр районнары администрацияләре, Архитектура һәм шәһәр
төзелеше идарәсе, Җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитеты, Шәһәр төзелешенә
рөхсәтләр бирү идарәсе) электрон чират хезмәте кертелде, аның аша теркәү
терминалында, шулай ук Татарстан Республикасының дәүләт һәм муниципаль
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хезмәтләре порталы аша да кабул итүләргә язылып була. Барлыгы 8 электрон
чират комплексы (терминал + сервер) урнаштырылган, аларга 42 мәгълүмат
таблосы тоташтырылган.
БИАС популярлаштыру. Бердәм идентификация һәм аутентификация
системасын (алга таба – БИАС) гражданнар арасында популярлаштыру
кысаларында Казан шәһәре Башкарма комитетының бүлекчәләрендә 18 хезмәт
күрсәтү үзәге формалашкан һәм 110 хезмәткәр оператор буларак теркәлгән.
Аларның актив эшләре ярдәмендә 2017 елның 4 ае эчендә БИАС тарафыннан
26 меңнән артык граждан теркәлгән. Әлеге системада расланган учет язмасы
булган шәһәрлеләр саны 34,3%-ка арткан (354 меңнән артык кеше).
Шулай ук 2017 елның ноябреннән «Казан шәһәрендә бушлай Wi-Fi»
проекты БИАС учет язмасы белән авторизацияләнә ала.
Элемтә тармагы инфраструктурасын моернизацияләү һәм карап
тоту. Гомуми күрсәткечләр: кәрәзле элемтәне тоташтыру дәрәҗәсе 173% тәшкил иткән, шәһәрнең барлык территориясендә LTE челтәре тоту тәэмин
ителгән, 1880 база элемтә операторлары станцияләре урнаштырылган,
шуларның 608-е 2017 елга туры килә.
Элмә элемтә линияләрег һәм һава-кабель линияләрен Казан шәһәрендә
җир асты коммуникацияләренә күчерү программасы кысаларында 2017 елда
114,7 км элмә линияләр демонтажланган. 2011 елдан предприяитиеләр
тарафыннан барлыгы 1284,9 км элмә линия демонтажланган. Шәһәрне
төзекләндерүгә кергән инвестицияләр 1,8 млрд. сумнан артып киткән.
Цифрлы эфир телевидениесен кабул итүне тәэмин итү өчен коллектив
белән телевидение кабул итү буенча йорт системаларын яңадан җиһазландыру
эше ахырына якынлашты диярлек. 3202 күпфатирлы йортта яңадан
җиһазландыру планлаштырылган булса, 3183-е шундый системалар белән
тәэмин ителгән. 2018 елда – калган 24 күпфатирлы йорттагы эшләрне тәмамлау
планлаштырыла.
Казан шәһәре торак массивларында яшәүчеләр өчен цифрлы
тигезсезлекне бетерү программасы актив үсеш ала. 2017 елда 4 торак массивта
җепселле-оптик элемтә линияләре төзелде: Царицын калкулыгы, Салмачы,
Медгородок, Грабар, бу исә 1734 йорт хуҗалыгы һәм 4574 кешегә элемтәдән
куллану мөмкинлеген булдырды.
Казан шәһәре Башкарма комитеты эшчәнлегендә мәгълүмати
технологияләр.
2017 елда Казан шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан компьютерлар
һәм оргтехника 15%-ка яңартылды. Бүлекчәләр өчен гомуми бәясе 14 млн.
сумга 284 компьютер һәм гомуми бәясе 3 млн. сумнан артыкка 123 данә
бастыра һәм сканерлый торган җайланмалар алынды. Көндәшлек принцибын
саклау һәм чыгымнарны оптимальләштерү өчен 34 ачык аукцион оештырылды.
Ачык конкурс процедураларын оештырудан саклык акчасы 1,5 млн. сумнан
артып китте.
Бүгенге көндә Казан шәһәре Башкарма комитеты ихтыяҗлары өчен
60-тан артык физик һәм 30-дан артык виртуаль сервер җәлеп ителде.
Сыйфатлы идарә өчен «Итилиум» системасы кертелде, ул ИТсистемаларны тотуга чыгымнарны оптимальләштерергә һәм аппарат тәэмин
ителешен яңартуны фаразларга мөмкинлек бирәчәк.
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2017 елның язында Казан шәһәренең төп урамнарында 430 км юл яны
челтәре объектларына инвентаризация буенча эш башкарылды. Әлеге эш
кысаларында урамнарга югары сыйфатлы панорама төшерүләре үткәргәннәр,
юл хәрәкәте оештырылышының техник чаралары һәм җәмәгать транспорты,
юл яны инженерлык коммуникацияләренең, реклама конструкцияләренең,
төзекләндерү элементлары, яшел үсентеләр, ваклап сату сәүдәсе объектлары
картада билгеләнгән. Системага кертелгән объектларның гомуми саны 255
меңнән артып китә.
Шулай ук Казан шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан «Ачык Казан»,
ачык мәгълүматлар порталы, махсус техниканы үзәкләштерелгән рәвештә
күзәтү системасы, күмү урыннарын эзләү, тышкы мәгълүмат чараларын якынча
раслату кебек популяр мәгълүмати сервисларга ярдәм итү тәэмин ителә.
2018 елга төп бурычлар
1. 20 муниципаль хезмәтне электрон форматка күчерү.
2. Казан шәһәре Башкарма комитетының бердәм геомәгълүмати
системасын булдыру; шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итә торган
автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кертү.
3. Элемтә инфраструктурасын үстерү: Казан шәһәренең торак
массивларындагы цифрлы тигезсезлекне бетерү, цифрлы эфир тапшыруларын
кабул итәр өчен коллектив белән телевидениене кабул итү системасын яңа
баштан җиһазландыруны тәмамлау.
4. Мәгълүматларны тапшыру буенча чыбыксыз корпоратив челтәр булдыру.
IX. Тышкы элемтәләр һәм туризмны үстерү
2017 елда Казан шәһәре Башкарма комитеты халыкара һәм төбәкара
хезмәттәшлекне үстерү, Казан шәһәренә уңай имидж булдыру һәм аны беркетү,
шулай ук килгән кунаклар өчен уңайлы шартлар булдыру буенча максатчан
эшчәнлек алып барды.
Тышкы элемтәләр
Казан ЮНЕСКО, Берләшкән Милләтләр Оешмасы, Бөтендөнья мирас
шәһәрләре оешмасы, Башкалалар һәм эре шәһәрләр халыкара ассоциациясе һ.б.
белән элемтәләрне үстерә һәм ныгыта. Хисап чоры вакытында Казан шәһәре
җитәкчелеге партнерлык элемтәләрен үстерү һәм икеяклы хезмәттәшлекнең
перспективалы юнәлешләре буенча фикер алышу өчен түбәндәге шәһәрләргә
эшлекле һәм рәсми визитлар ясады: Париж (Франция), Истанбул (Төркия),
Мадрид (Испания), Барселона (Испания), Лондон (Бөекбритания), Анталья
(Төркия), Берлин (Алмания), Пекин (Кытай Халык Республикасы), Баку
(Азәрбайҗан), Рига (Латвия), Астана (Казахстан), Кенджу (Көньяк Корея),
Липецк, Екатеринбург, Тольятти.
Казан шәһәрен халыкара туристик базарда үстерү кысаларында 2017 елның апрелендә Россиянең Испаниядәге илчелегендә илнең алдынгы
туроператорларының 60 вәкиле өчен Казанның туристик потенциалы тәкъдим
ителде. Июнь аенда исә Казан Испаниянең туроператорлары һәм массакүләм
мәгълүмат чаралары вәкилләрен үзендә кабул итте. Нәтиҗәдә визит нәтиҗәләре
буенча Казан шәһәренең күренекле урыннары турында видеосюжетлар
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монтажланды, алар 2018 елның башында Испания, Мексика, Португалия
эфирында, шулай ук барлык Көньяк Американың сәяхәтләр турындагы
«Destinos del Mundo» телетапшыруында күрсәтеләчәк.
Шулай ук Казан шәһәренең туристик потенциалы Мадридта, Парижда,
Ригада, Истанбулда тәкъдим ителде.
2017 елда Казан халыкара туристик күргәзмәләрдә тәкъдим ителде: ITB
(Берлин, 2017 елның 8-12 марты), AITF (Баку, 2017 елның 5-8 апреле), KITS
(Казан, 2017 елның 13-15 апреле), Astana Leisure (Астана, 2017 елның
27-29 сентябре), WTM (Лондон, 2017 елның 7-9 ноябре).
Шәһәребезне
популярлаштыру
максатыннан
Кытай
Халыклар
Республикасының дүрт шәһәренең (Ханчжоу, Гуанчжоу, Шэнчжэнь һәм
Ченду) туристик үзәкләренә һәм милли китапханәләренә Казан шәһәре турында
кытай телендә буклетлар җибәрелде.
Казан шәһәренең мәдәни һәм тарихи мирасы турындагы мәгълүмат
Тарихи Шәһәрләр Лигасы (Киото [Япония]) журналында урнаштырылды, әлеге
басма Лиганың 64 илдәге 113 әгъза-шәһәрләре буенча таратылды.
Эчке туризмны алга таба үстерү максатларыннан 2017 елда Россия
шәһәрләре буенча пресс-турлар үткәрү практикасы дәвам ителде. Шул рәвешле,
март аенда Казан делегациясе Йошкар-Ола, Киров һәм Чабаксар шәһәрләрендә
булды. Пресс-турларда Казан шәһәренең туристик индустриясеннән (отель,
ресторан, туристик фирмалар һәм күрсәтмә объектлар) якынча 20 вәкил
катнашты. Визит нәтиҗәләре буенча туризм өлкәсендә килешүләр төзелде.
Моннан кала, Казан, Евпаториянең шәһәр партнеры буларак, Евпатория
шәһәрендәге бөтен дөнья буенча танылган «Кече Иерусалим» туристик
маршруты ачылуга ун ел булуга багышланган акциядә катнашты, «Дуслык һәм
тугандашлык келәме»н булдыу өчен Казан күренешләреннән киндер тукыма
бүләк буларак тапшырылды.
2017 елда түбәндәге документлар имзаланды:
- Казан һәм Рига (Латвия) шәһәрләре арасында хезмәттәшлек турында
килешү (2017 елның 5 апреле);
- Казан һәм Тэджон (Көньяк Корея) шәһәрләре арасында үзара аңлашу
турындагы меморандум, документ Бөтендөнья мирас шәһәрләре оешмасының
14-нче Бөтендөнья конгрессында Кёнджуда (Көньяк Корея) булды (2017 елның
2 ноябре).
Франция башкаласы Париж шәһәренең Марс Кырында 25-нче майда
узган беренче Сабантуй 2017 елның иң якты һәм әһәмиятле вакыйгаларының
берсе булып тора.
Хисап чорында Россия һәм чит илләрдән, шул исәптән Тәбриз (Иран),
Брауншвейг (Германия), Ханчжоу (Кытай), Истанбул (Төркия) һ.б. кебек
тугандаш-шәһәрләрдән рәсми делегацияләр тарафыннан 73 визит ясалган.
Казан шәһәре җитәкчелеге Актүбә шәһәре Акимы (Казахстан)
И.П.Усманов, Париж шәһәре Мэры Анн Идальго, Татарстан Республикасының
Париждагы Вәкаләтле вәкиле киңәшчесе Паскаль Мас, Рига шәһәре Мэры Нил
Ушаков, Бельгия Корольлегенең гадәттән тыш илчесе Жан Артур Режибо,
Кыргызстан Президенты А.Ш.Атамбаев, Тәбриз шәһәре Мэры Садег Наджафи,
Россия Федерациясенең Испаниядәге һәм Андорра Корольлегендәге илчесе
Ю.П.Корчагин, Брауншвейг шәһәре вице-мэрлары хөрмәтле Анке Капхаммель,
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хөрмәтле Кристоф Братманн һәм хөрмәтле Хельмут Блоккер һәм башка рәсми
затлар белән очрашулар оештырылды.
Туризм
2017 елда Казанга 2 млн. 750 мең турист килде, бу исә 2016 ел белән
чагыштырганда 10%-ка күбрәк дигән сүз. Туристларның күпчелеге Мәскәү,
Санкт-Петербург, Свердловск, Самара һәм Ульяновск өлкәләреннән килде. Чит
илләрдән килгән туристларга килгәндә, 2017 елда Казанга 185 мең кеше килгән,
аларның күпчелеге Кытай, Казахстан, Германия, Төркия һәм Чилидан.
Казан Кремле традиция буенча туристлар өчен иң җәлеп итә торган
урыннарның берсе булып тора. 2017 елда Казан Кремленә 2 млн. 774 мең
экскурсант һәм турист килгән.
«Казан» халыкара аэропорты хезмәтләреннән 2017 елда якынча 2,6 млн.
пассажир кулланган, шул рәвешле, 2016 ел белән чагыштырганда пассажирлар
агымы 30%-ка үскән. 2017 елда Хельсинки (Финляндия), Рига (Латвия), Гоа
(Индия), Пхукет (Тайланд), Пардубице (Чехия), Камрань (Вьетнам), Гренобль
(Франция), шулай ук Калининградка туры очышлар ачылган.
Казан шәһәренең кунакханә комплексын 196 кунакханә тәкъдим итә:
биредә, хостеллар белән бергә, 18 мең гомуми урынлы 7,7 мең номер исәпләнә.
Казанда халыкара челтәрләрдәге кунакханәләр эшли. Казанның өч кунакханәсе
5 йолдызлы классификациясенә ия.
Ел дәвамында Казан Россия һәм халыкара рейтингларында алдынгы
позицияләр алып килде: шәһәр бәрхет сезонда ял итәр һәм Яңа елда балалар
белән ял итәр өчен Россиянең иң популяр шәһәрләре өчлегенә керде.
Booking.com сайты исә Казанны Россиянең иң кунакчыл шәһәре дип атады.
Чаралар
2017 ел төрле вакыйгалы чараларга бай булды.
16-18 февраль көннәрендә Казанда Россиядә эшлекле туризм оештыру
өлкәсендәге иң төп чараларның берсе – Winter Event Forum булды. Форумга
20 шәһәрдән 350 катнашучы һәм Россия буенча туризм комитетларыннан 10лап вәкил килүе теркәлгән.
2017 елның 29 апрелендә «Казан» гаилә үзәге янындагы мәйданда инде
традициягә әйләнгән «Чәчәк ат, Казан!» җәйге туристик сезонны рәсми рәвештә
ачу тантанасы булды.
Казан шәһәрендә Конфедерацияләр кубогы уздыру көннәрендә беренче
тапкыр Гастрономия балык атнасы оештырылды, атна дәвамында шәһәрнең
50 рестораны Казан халкына һәм кунакларына иң яхшы балык ризыкларын
тәкъдим итте. «Фишка» фестивале балык атнасының кульминациясенә әйләнде,
аның кысаларында Казанның 15 туклану предприятиесе балык ризыклары
ассортименты белән чыкты һәм төрле рецептлар буенча уха әзерләде.
1000 литрлы балык ашы пешерү балык атнасының төп үзенчәлеге булды. «Зур
Казан ухасы»н ачык уттагы зур казанда әзерләделәр һәм фестиваль кунакларын
сыйладылар.
28-29 июль көннәрендә «Парижга тәрәзә» дип аталган мода, дизайн һәм
урам перфомансы фестивале оештырылды. Ике көн эчендә фестиваль
кунакларының күңелләрен мималар, клоуннар һәм тере статуялар күрде,
фестивальнең кичке программасында Франциядән чакырылган кунаклар
катнашты – «BA CISSOKO» джаз-бенды һәм шәһәрнең иң яхшы иҗат
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коллективлары. Әлеге чара шәһәрнең җәйге көннәренә яңа төсмер өстәде,
«Парижга тәрәзә» чарасында 10 меңләп кеше булды.
«Тәмле Казан» өченче гастрономия фестивале 4-6 август көннәрендә «Казан» гаилә үзәге территориясендә үтте. Фестивальдә шәһәрнең 90 алдынгы
кафесы һәм рестораны, республика районнарыннан фермерлар, шулай ук
Чиләбе, Самара, Вологда, Түбән Новгород, Әлмәт кебек шәһәрләрдән
катнашучылар булды. Өч көн эчендә фестивальдә 45 мең кеше булып китте.
5-нче августтан 6-нчы августка каршы төндә «Төнге велофест» дип
аталган шәһәр буенча массакүләм велосәяхәт үтте, аның маршруты «Игелекле
Казан» проекты кысаларында танылган Казан меценатлары һәм иганәчеләре
яшәгән урыннар буенча үтте. Чарада барлыгы 5 меңләп велосипедта йөрүче
катнашты, шул исәптән Мәскәү, Киров, Иркутск, Бөгелмә һәм башка якын
шәһәрләрдән катнашучылар бар иде. Туристик яңалыклар арасында – «Ретротрамвай» экскурсия маршруты, ул Казан шәһәренең тарихи үзәге буенча үтә.
2017 елның ахырында Казан шәһәрендә туризм һәм кунакханә
индустриясе предприятиеләре хезмәткәрләре арасында «Кунакчыллык
йолдызлары» һөнәри осталык бәйгесе өченче тапкыр старт алды. Конкурс 8 номинация буенча үткәрелә: «Кунакханәнең иң яхшы администраторы», «Иң
яхшы җыештыручы», «Туризм буенча иң яхшы менеджер», «Иң яхшы гидэкскурсовод», «Иң яхшы официант», «Иң яхшы бармен», «Иң яхшы өлкән
пешекче», «Ресторанның иң яхшы менеджеры». Конкурска нәтиҗәләр 2018 елның февралендә ясалачак.
Уңышлар, җиңүләр
2017 ел дәвамында Казан төрле грантларда һәм премияләрдә катнашты.
2017 елда Казан вакыйгалы туризмны үстерү өлкәсендә «Алтын алма
(Golden Apple)» премиясен алды. Абруйлы халыкара премияне тапшыру өчен 25 май көннәрендә Казан шәһәренә туризм турында яза торган FIJET
журналистлар һәм язучылар халыкара федерациясе делегациясе килде.
Делегация составында Бельгия, Сербия, Франция, Хорватия, Төркия, Мисыр,
Тунис һәм Россия вәкилләре бар иде.
Моннан кала, Казанга «Ял итү зонасын булдыру, парк һәм скверларның
эстетик кыяфәтен яхшырту, имин, уңайлы яшәү шартлары белән тәэмин итү
өчен», «Оператив идарә үзәген оештыру һәм җәмәгатьчелек ягыннан җирле
үзидарә органнары эшчәнлегенә гражданлык контроле момкинлекләрен
булдыру өчен» («Ачык мәгълүматлар» мәгълүмати системасы), «Өлкән яшьтәге
шәһәрлеләрне актив тормыш рәвеше белән тәэмин итү, иҗади формалашу өчен
шартлар булдыруга юнәлтелгән «Жизнелюб» проектын тормышка ашырган
өчен», «Реклама һәм мәгълүмати элмә такталарны раслату һәм урнаштыруны
тәртипкә салуны гадиләштерү буенча чаралар комплексын әзерләгән һәм
тормышка ашырган өчен», «Транспортта һәм транспорт инфраструктурасы
объектларында яңа технологияләрне кертү һәм планлаштыру системасын
оештырган өчен»,«“Торак-коммуналь хуҗалыгы өлкәсендә хокукый ярдәм
көне” эксперименталь проектын тормышка ашырган өчен», Бәйсез дәүләтләр
бердәмлеге һәм Евразия икътисади бердәмлеге шәһәрләренең X Халыкара
«Яшисе килгән шәһәр» шәһәр практикалары смотр-конкурсы кысаларында
«Полимер торбаүткәргечләрне кулланып кайнар су белән тәэмин ителеш
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челтәрләрен модернизацияләгән, су белән тәэмин итүнең ышанычлылыгын һәм
сыйфатын үстергән өчен» (2017 ел) дипломнары бирелде.
2018 елга бурычлар
2018 елда Казан шәһәрен дөнья күләмендә зур икътисади, туристик,
тарихи һәм мәдәни үзәк буларак позитив имиджын ныгыту һәм үстерүгә
юнәлтелгән халыкара һәм муниципальара хезмәттәшлеген үстерү буенча актив
эш дәвам ителәчәк.
Татарстан башкаласының зур халыкара оешмалар белән хезмәттәшлеген
ныгыту буенча линия дәвам ителәчәк, шулай ук алдынгы тәҗрибәне өйрәнү һәм
шәһәр идарәсенә кертү, икътисади һәм мәдәни хезмәттәшлекне киңәйтү,
гуманитар элемтәләрне үстерү максаты белән чит ил һәм Россия шәһәрләре
белән тугандаш һәм партнерлык элемтәләрен ныгыту һәм үстерү, урнаштыруны
дәвам итү көтелә.
Күпсанлы туристларны җәлеп итү өчен яңа туристик маршрутлар һәм
программалар эшләнәчәк.
2018 елда туристлар өчен call-үзәк эшен башлап җибәрү палнлаштырыла.
Вакыйгалар календаре тагы да бай эчтәлеклерәк булачак. Алдагы елларда
үткәрелеп килгән традицион чаралар дәвам ителәчәк. Аерым алганда, «Әйдә,
Казан!» җәйге туристик сезонны ачу, төнге велофест, шулай ук «Тәмле Казан»
гастрономия фестивале һәм «Испаниягә тәрәзә» дип аталган мода, дизайн һәм
урам перфомансы. Яңа матур чаралар уздырылачак: «КышДаКар-фест» кышкы
фестиваль.
Шулай ук халыкара туристик күргәзмәләрдән катнашу оештырылышы
һәм Испания, Франция, Кытай, Германия һ.б. яңа туристик базарларны өйрәнү
буенча эш дәвам ителәчәк. 2018 елда Казан шәһәре делегациясенең әлеге
илләрдә үтәчәк халыкара күргәзмәләрдә катнашуы планлаштырыла.
X. Җәмәгатьчелек фикеренә,
массакүләм мәгълүмат чараларына күзәтү ясау.
Казан шәһәре җирле үзидарә органнарының рәсми порталы
2017 елда шәһәр проблемаларын өстәмә рәвештә анализлау максаты
белән массакүләм мәгълүмат чараларына көндәлек күзәтү ясау эше дәвам
ителде.
Казан шәһәренең kzn.ru җирле үзидарә органнарының рәсми порталын
тулыландыру буенча эш дәваам ителә. Бүгенге көндә, Россия Федерациясенең
Икътисади үсеш министрлыгы тарафыннан эшләнгән «Дәүләт сайтларына
күзәтү ясау» автоматлаштырылган мәгълүмат системасы мәгълүматлары
буенча, портал Россиянең 168 шәһәреннән торган муниципаль рейтингның иң
яхшы унлыгына керә. Шулай ук «Инфометр» системасының җирле үзидарә
органнарының мәгълүмати ачыклыгын тикшерү нәтиҗәләре буенча, 2017 елда
kzn.ru порталының мәгълүмати ачыклык индексы 81,5%-ны тәшкил иткән.
Әлеге эшне республика ведомстволары уңай бәяли – kzn.ru төрле төбәк
конкурсларында катнашып килде, аерым алганда, 2017 елда портал җирле
үзидарә темасын иң яхшы яктырту буенча уздырылган республика
конкурсында «Шәһәр һәм авыл җирлекләрендәге иң яхшы интернет-бит» дип
табылды, «Кеше һәм табигать» республика конкурсында «Электрон
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басмалардагы иң яхшы материал» номинациясендә икенче урын алды.
Редакциягә шулай ук Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм тораккоммуналь хуҗалыгы министрлыгы исеменнән әлеге өлкәдә тормышка
ашырыла торган программаларны актив яктыртып барганы өчен рәхмәт
белдерелде.
2017 елда kzn.ru порталында 4543 яңалык урнаштырылды.
Яңалыклар тасмасы инглиз телендә дә тулыландырылып барыла. 2017 елда 1449 тәрҗемә материалы урнаштырылган (2016 елда – 1377 материал, 2015
елда – 757).
Хисап чорында татар теленә 2579 яңалык тәрҗемә ителде. 2017 ел
дәвамында 461 фоторепортаж һәм 453 видеорепортаж төшерелде һәм
урнаштырылды (2016 елда – 405 фоторепортаж һәм 427 видеорепортаж).

Ресурстан кулланучыларда традиция буенча шәһәр хуҗалыгы
өлкәсендәге яңалыклар зур кызыксындыру уята: су, газ, электр утларын план
һәм авария аркасында сүндереп тору, торак йортларга капиталь ремонт үткәрү
программасы турында. Шулай ук казанлыларны аномаль һава торышы
күренешләре турындагы яңалыклар кызыксындыра. Шәһәр территориясендә
төрле чаралар уздыру программалары элеккечә үк кызыксындыра торган
материаллар рәтендә йөри. Шәһәр Мэры катнашлыгындагы чаралар турындагы
яңалыклар, шулай ук яңа куелышлар турындагы хәбәрләр, өлеш кертеп
төзелешләрдә катнашу проблемасы, төрле яңа һәм реконструкцияләнгән
объектларны ачу яңалыклары традиция буенча популяр булып кала.
2017 елда рәсми порталның яңа версиясе эшли башлады, ул Казан җирле
үзидарә органнарының максималь мәгълүмати ачыклыгын тәэмин итүгә
юнәлдерелгән.
Сайтның яңа версиясенең өстенлекләре шактый. Беренчедән, «турыдантуры эзләү», мобиль версия һәм начар күрүчеләр өчен махсус версия бар.
Сайтта уңайлы новигация булдырылды, заманча дизайн эшләнде.
Кулланучылар уңайлылыгы өчен шәхси кабинет кертелде, биредә алар
интернет аша кабул итүгә җибәргән мөрәҗәгатьләрен һәм аларга килгән
җавапларны карый алалар. Муниципаль хокукый актлар һәм башка рәсми
мәгълүматлар базасы булдырылды, ул үз эченә 13 меңнән артык документны
ала, аларны төрле критерияләр буенча эзләү мөмкинлеге бар.
«Эш юнәлешләре» блогы сайтның тагы бер үзенчәлеге булып тора –
сайтта урнаштырылган шәһәрлеләр өчен файдалы булган мәгълүмат тармак
принцибы буенча бүлекләргә тупланган. Массакүләм мәгълүмат чаралары өчен
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«пресс-үзәк» бүлеге булдырылды, биредә йөкләп алу өчен сыйфатлы фото- һәм
видеоконтент урнаштырылды.
Порталның яңа версиясе эшләнгән универсаль платформа ресурсны
киләчәктә структур бүлекчәләрнең ихтыяҗлары һәм шәһәрлеләрнең сораулары
нигезендә үстерергә һәм камилләштерергә мөмкинлек бирәчәк.
2017 елда Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең Документлар һәм
хокукый актлар җыентыгының 56 номеры бастырылды. Еллык тираж 13 760
данә булды.
2018 елга куелган төп бурычлар:
- kzn.ru яңартылган порталын тулыландыру һәм үстерү өстендә эш алып
бару;
- 56 тиражда Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең Документлар һәм
хокукый актлар җыентыгын чыгару.
XI. Казан шәһәре Башкарма комитеты эшчәнлеген тәэмин итү
Юридик эшчәнлек
Казан шәһәре Башкарма комитетының һәм аның структур бүлекчәләренең
эшчәнлеген хокукый тәэмин итү өлкәсендә түбәндәге юнәлешләр буенча эш
алып барылды:
а) норматив һәм норматив булмаган актлар проектларын әзерләү
вакытында гамәлдәге законнар җыелмасын бозуга юл куймау;
б) Казан шәһәре Башкарма комитетының мәнфәгатьләрен суд һәм дәүләт
органнарында тәкъдим итү;
в) Казан шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан кабул ителә торган
хокукый актлар һәм башка документлар проектларына ришвәтчелеккә каршы
тикшерү үткәрү.
Хокукый тикшерүгә Казан шәһәре Башкарма комитетының 10 меңнән
артык карары һәм күрсәтмәсе тәкъдим ителде. 1200-дән артык проектка нәтиҗә
чыгарылды.
Казан шәһәре Башкарма комитетының 240-тан артык норматив хокукый
акты ришвәтчелеккә каршы тикшерүне үтте.
Моннан кала, Җир һәм милек мөнәсбәтләре комитеты тарафыннан
әзерләнә торган сату-сатып алу килешүләре, җир участокларын арендага бирү
һәм җирдән бушка куллану проектларына хокукый тикшерү үткәрелде, болар –
1500-дән артык килешү проектлары.
10 меңнән артык суд утырышлары кабул ителде һәм оештырылды.
2017 елда Казан шәһәре муниципаль берәмлеге бюджеты файдасына 130
млн. сумнан артык бурычны суд утырышларында кайтаруга ирешелде.
2017 ел дәвамында, алдагы еллардагы кебек үк, норматив хокукый актлар
проектларын тикшерү, ришвәтчелеккә каршы аларга тикшерү үткәрү буенча
шәһәр прокуратурасы белән хезмәттәшлек алып барылган, прокуратура
тикшерүендәге 60-тан артык акт каралган.
2018 елда федераль законнар җыелмасына шактый үзгәрешләр керүен
исәпкә алып берничә муниципаль хокукый актларны эшләргә һәм кабул итәргә
кирәк булачак.
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Кадрлар сәясәте
Тиешле квалификациядәге персоналларны җәлеп итү һәм беркетү, югары
профессиональ кадрлар составын формалаштыру һәм даими рәвештә үстерү,
социаль ярдәм күрсәтү Казан шәһәре Башкарма комитетының кадрлар
сәясәтенең төп бурычы булып тора.

Соңгы 10 елда эшкә урнашу мәсьәләсе буенча Казан шәһәре Башкарма
комитетына 15 меңләп кеше мөрәҗәгать иткән.
2017 елда эшкә урнашу мәсьәләлре буенча мөрәҗәгатьләр 1292 кешедән
килгән, аларның 39%-ы эш белән тәэмин ителгән, 9%-ы эшкә урнашу өчен
кандидатлар базасына кертелгән, 45%-ы куелган таләпләргә туры килмәгән һәм
7%-ы булган шартларда эшләүдән баш тарткан.
Күбрәк 20 яшьтән алып 30 яшькә кадәрге гражданнар (52%) һәм хатынкызлар (62%) мөрәҗәгать иткән.
Эш эзләүчеләрнең гендер
составы
38%

ир-атлар

62%

хатын-кызлар

Эшкә урнашу мәсьәләләре буенча мөрәҗәгатьләр чыганаклары төрле.
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Еш кына эш эзләүчеләрнең дәрәҗәсе тиешле таләпләргә туры килми, бу
исә россиякүләм проблеманың – югары квалификацияле кадрларга кытлык
булуның сәбәбе булып тора.
Персоналларны укыту һәм үстерү традиция буенча игътибар үзәгендә
һәм кадрлар сәясәтенең алдынгы юнәлешләренең берсе булып тора.
2017 елда җирле үзидарә органнары хезмәткәрләре һәм җитәкчеләренең
профессиональ дәрәҗәсен үстерү буенча системалы эш дәвам ителде, аерым
алганда түбәндәге чаралар үтте:
- адаптация һәм остазлык программасы кысаларында 254 яңа хезмәткәр
уку үтте;
- 867 кеше төрле курсларда квалификацияләрен үстерде;
- корпоратив система кысаларында 229 хезмәткәр укуларда катнашты.
Нәтиҗәдә, 2017 елда белем алган бер хезмәткәргә уртача 44 сәгать уку
туры килгән (2016 елда – 33 сәгать).

Студентлар белән эш
2017 елда студентларның практикасын оештыру буенча эш дәвам итте.
Соңгы өч елда җирле үзидарә органнарында 1375 студент гамәли тәҗрибә һәм
теоретик белемнәр туплады, шуларның 35%-ы хисап елына туры килә.
2015 ел

437

2016 ел

465

2017 ел

473
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Практика үткән студентлар арасында анкета тутырту эше башкарыла.
Сорау алынган студентларның һәр өченчесе Казан шәһәре җирле үзидарә
органнарында эшләргә һәм шәһәр халкына файда китерергә теләге барлыгын
белдерә.
Практика вакытында үзләрен яхшы яктан күрсәткән студентлар
потенциаль кандидатлар базасына кертелде.
Корпоратив мәдәният
Буыннарның дәвамчанлыгына булышу, хөрмәт һәм традицияләрне саклау
максатыннан, шулай ук Ватан алдында ватанпәрвәрлек хисләрен тәрбияләү
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максатыннан ел саен Бөек Ватан сугышы ветераннарын һәм җирле үзидарә
органнарыннан пенсиягә киткән пенсионерларны зурлау оештырыла.
Муниципаль хезмәт статусын үстерү өчен 2012 елдан «Муниципаль идарә
өлкәсендә иң яхшы хезмәткәр» конкурсы үткәрелеп килә, бәйгедә соңгы өч
елда Казан шәһәре җирле үзидарә органнарыннан 330 хезмәткәр катнашты.

Казан шәһәре Башкарма комитетында үзләренең хезмәт стажларын
башлап җибәрүчеләргә аерым игътибар бирелә. 10 ел дәвамында адаптация һәм
остазлык программасы гамәлгә ашырыла, ул белгечне җәлеп итү һәм нәтиҗәле
хезмәт эшчәнлеген оештыруга юнәлтелгән. Әлеге система аша 1862 хезмәткәр
үтте, шуларның 14%-ы 2017 елга туры килә.
Хәйриячелек белән бәйле булган чараларга хезмәткәрләрне һәм аларның
гаиләләрен җәлеп итү максатларында Казан шәһәре Башкарма комитеты
бинасында өченче ел рәттән хәйрия ярминкәләре уздырыла. Ярминкә
дәвамында җыелган акчалар ярдәмгә мохтаҗ булган балалар фондларына
юллана. Өч ел эчендә 1000-нән артык хезмәткәр әлеге акциядә актив катнашып
килде.
Оешма хезмәткәрләренең сәламәтлекләрен саклау һәм вакытында
чирләрне табу һәм профилактика эшләрен башкару кадрлар сәясәтенең
әһәмиятле өлеше булып тора. Ел саен хезмәткәрләргә диспансеризация
үткәрелә, шул рәвешле, 2017 елда барлык хезмәткәрләр дә мәҗбүри медицина
тикшерүен узды һәм якынча 22%-ы сәламәтлекнең гомуми торышына
Татарстан Республикасы Сәламәтлекне саклау министрлыгының «Республика
медицина профилактикасы үзәге» дәүләт автоном сәламәтлекне саклау
учреждениесе каршындагы Төбәк сәламәтлек үзәге үткәрә торган бушлай
компекслы скрининг-тикшерү үтте.
Тәҗрибә уртаклашу
Казан шәһәре Башкарма комитетының кадрлар белән эшләү системасы
Россия Федерациясенең Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы тарафыннан
оешытырылган «Дәүләт гражданлык һәм муниципаль хезмәтендә иң яхшы
кадрлар стратегиясе һәм практикасы» Бөтенроссия конкурсында тәкъдим
ителде.
Конкурс нәтиҗәләре буенча Казан шәһәре Башкарма комитетының
кадрлар сәясәте Россия Федерациясенең җирле үзидарә органнары арасында иң
яхшысы дип табылды һәм Россиянең җирле үзидарә органнары һәм дәүләт
органнарының кадрлар хезмәте хезмәткәрләренә стажировка үтү өчен
мәйданчык буларак сайланды.
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2017 елның көзендә Россия Федерациясенең 8 субъекты вәкилләре өчен
HR-практикум оештырылды, аның дәвамында кадрлар хезмәте вәкилләре Казан
шәһәре Башкарма комитетында кадрлар белән эш системасын өйрәнделәр.
Кадрлар
составы
һәм
Казан
шәһәре
Башкарма
комитеты
хезмәткәрләренең белем дәрәҗәсе турындагы мәгълүмати-статистик
белешмәләр түбәндәге диаграммаларда тәкъдим ителгән.

2018 елда Казан шәһәре Мэрының 2008 елның 26-нчы маеннан
чыгарылган «Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең муниципаль органы һәм
җирле үзидарә органнарының кадрлар сәясәте турында»гы карарын тормышка
ашыру кысаларында эшне дәвам итү көтелә.
Персоналлар белән идарә системасын үстерү буенча барлык чараларны
тормышка ашыру өчен кадрлар эшен башкару, муниципаль хезмәт һәм
ришвәтчелеккә каршы тору өлкәсендә законнар җыелмасын үтәү төп база
булып тора.
Кадрлар
эшен
башкаруны
автоматлаштыру
эше
өстенлекле
юнәлешләрнең берсенә әйләнәчәк.
Оешмалар һәм гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү.
Башкару дисциплинасын контрольдә тоту
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Казан шәһәре Башкарма комитетында эш башкарылышын алып бару һәм
башкарма дисциплинага контроль булдыру Россия Федерациясе һәм Татарстан
Республикасының гамәлдәге законнар җыелмасы, шулай ук Казан шәһәре
муниципаль берәмлегенең хокукый актлары нигезендә алып барыла.
2017 елда Казан шәһәре Башкарма комитеты бүлекчәләрендәге
документлар әйләнешен, оештыру-боеру документларын, хатларны әзерләү
системасын камилләштерү буенча эш дәвам ителде.
Юридик затларның мөрәҗәгатьләре
2017 елда предприятие һәм оешмалардан 43752 документ килүе теркәлгән
(2016 елда – 43074), шулардан 21993 документ кәгазь форматта килгән, 117 856
бит сканерланган һәм электрон документ әйләнеше системасына йөкләнгән.
Контрольгә куелган:
- югары органнар, предприятие, учреждениеләр, оешма, судлар хатлары
документлары буенча Казан шәһәре Мэрының, Казан шәһәре Башкарма
комитеты Җитәкчесенең 35498 йөкләмәсе (2016 елда – 34948). Югары хакимият
органнарыннан килгән йөкләмәләр саны 2016 ел белән чагытырганда 9,6%-ка
кимегән.
- Казан шәһәре Башкарма комитетының 3714 карары һәм күрсәтмәсе,
беренче урынбасарлар, Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенең
урынбасарлары һәм Казан шәһәре Башкарма комитеты Аппараты җитәкчесе
күрсәтмәләре буенча 22833 контроль пункты (2016 елда – 24755).
Документларны әзерләү белән бергә тиешле боеру документлары ай саен
оператив рәвештә әзерләнгән.
Хисап чорында 13456 җибәрелә торган документ теркәлгән һәм юридик
затлар адресына юлланган (2016 елда – 10593).
Гражданнарның мөрәҗәгатьләре
2017 елда Казан шәһәренең Башкарма комитетында гражданнарның
40710 мөрәҗәгате теркәлгән (2016 елда – 43457), алар үз эчләренә 42483 мәсьәләне алган (2016 елда – 44748).
37459 мөрәҗәгать (2016 елда – 41955) контрольгә куелган.
Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе, аның урынбасарлары,
Казан шәһәре Башкарма комитеты Аппараты җитәкчесе имзасы белән
14873 җавап хаты теркәлгән (2016 елда – 15095).
1002 мөрәҗәгать коллектив белән язылган һәм 21207 имзаны үз эченә
алган. Шулай итеп, Казан шәһәре муниципаль хакимияте органнарына
мөрәҗәгать итүче гражданнар саны 2017 елда 60915 булган.
Казан шәһәре Мэры адресына гражданнардан килгән мөрәҗәгатьләр
тематикасы түбәндәге мәсьәләләрдән гыйбарәт:
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Мөрәҗәгатьләрнең күпчелеге коммуналь-көнкүреш хезмәт күрсәтү (18%),
шәһәр төзелеше (12%), транспорт белән тәэмин итү (6%), өлеш кертеп
төзелештә катнашу (6%), юл хуҗалыгы (5%), мәгариф (4%), гражданнарны
торак белән тәэмин итү (4%) мәсьәләләре белән бәйле.
«Халык контроле» дәүләт мәгълүмат системасы
«Халык контроле» дәүләт мәгълүмат системасы ярдәмендә 2017 елда
Казан шәһәре Башкарма комитетының структур һәм территориаль
бүлекчәләренә гражданнардан 22258 хәбәрнамә килгән, бу исә 2016 ел белән
чагыштырганда 2457-гә күбрәк һәм система кертелгән беренче елдан (2012 ел)
8 тапкырга күбрәк дигән сүз.

01.01.2018 мәгълүматлары буенча «Халык контроле» дәүләт мәгълүмат
системасындагы хәбәрнамәләр түбәндәге статуста торалар:
- эшләнә – 310 (1,4%), 2016 елда – 281 (1,4%);
- карар кабул ителгән – 16316 (73,3%) , 2016 елда – 13840 (69,9%);
- кире кагылган – 804 (3,6%), 2016 елда – 1241 (6,3%);
- планлаштырыла – 4828 (21,7%), 2016 елда – 4439 (22,4%).
Чишелгән хәбәрнамәләр саны 35-кә арткан, бу исә 2016 ел белән
чагыштырганда 2467 чишелгән хәбәрнамәгә күбрәк дигән сүз.
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Халыкны кабул итү
Халыкны шәхсән кабул итүләрне оештыруга аерым игътибар юнәлтелә.
2017 елда Казан шәһәре муниципаль берәмлеге Башлыгы, Казан шәһәре
Башкарма комитеты Җитәкчесе, аның беренче урынбасарлары, урынбасарлары,
Аппарат җитәкчесе, районнар администрацияләре башлыклары, Казан шәһәре
Башкарма комитетының структур бүлекчәләре җитәкчеләре тарафыннан
гражданнар кабул ителгән, шул исәптән шәһәр районнарында яшәү урыны
буенча күчмә кабул итүләр оештырылды. Казан шәһәре җирле үзидарә
органнарындагы шәхси кабул итүләр вакытында 4983 гражданин кабул ителде
(2016 елда – 4969). Шулай ук «Эфир» телеканалындагы «Тема» тапшыруы
кысаларында шәһәр Мэрының казанлылар белән туры эфирда әңгәмәләре
уздырылды. Моннан кала, 12.12.2017 Казан шәһәре Башкарма комитеты
бүлекчәләре җитәкчеләре һәм белгечләре тарафыннан Бөтенроссия
гражданнарны кабул итү көнендә мөрәҗәгать итүчеләргә аудиоэлемтә
режимындагы кабул итүләрдә һәм шәхси кабул итүләрдә телдән һәм язмача
җаваплар бирелде.
Оешма, предприятие, гражданнар белән хат алышу аларның мөрәҗәгать
иткән телләрендә алып барыла. 2017 елда рус теленнән татар теленә һәм татар
теленнән рус теленә 1372 документ бите тәрҗемә ителгән (2016 елда – 1063).
Хисап чорында Казан шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан 5525
карар (2016 елда – 5530) һәм 4494 күрсәтмә (2016 елда – 5095) кабул ителгән.
Документларны әзерләү сыйфатына, аларны рәсмиләштерүнең
дөреслегенә даими игътибар бирелә. 2017 елда 37929 биттәге 13134 проект
тикшерелгән (2016 елда –37055 биттәге 13501 проект тикшерелгән).
Тикшерелгән
докуемнтларның
зур
өлешен
оештыру-күрсәтмә
документлары проектлары (6352 проект, яисә 48%), шулай ук гражданнарның
мөрәҗәгатьләренә җавап һәм хезмәт хатлары проектлары (5736 берәмлек, яисә
44%) тәшкил иткән. Калган өлеш (1046 документ, яисә 8%) – Казан шәһәр
Думасы сессияләре карарлары, адреслар, рәхмәт белдерү һ.б. проектлар.
Контроль
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Ел дәвамында Казан шәһәре Башкарма комитетының барлык структур
бүлекчәләрендә эш башкарылышы координациясе һәм контроле үтәлеп килде.
Предприятиеләр, оешмаларның хатлары, документлары һәм структур
бүлекчәләргә гражданнардан килгән мөрәҗәгатьләр белән эш торышына
планлы тикшерүләр үткәрелде, аларның нәтиҗәләре буенча Казан шәһәре
Башкарма комитеты Аппараты җитәкчесенең боерыклары кабул ителде,
тәкъдимнәр бирелде. Тикшерүләр барышында табылган кисәтүләр билгеләнгән
вакытларда юкка чыгарылды.
Ел дәвамында Казан шәһәре Башкарма комитеты Аппаратында халыкны
кабул итүне оештыруны планнан тыш тикшерү үткәрелгән. Тикшерүләр
нәтиҗәсе буенча кабул итүләрне оештыру буенча законнар җыелмасы
таләпләре башлыча саклануы билгеләнгән. Тикшерүләр вакытында ачыкланган
кисәтүләр буенча гражданнарның мөрәҗәгатьләре белән эшләүнең формаларын
һәм ысулларын камилләштерү турында тәкъдимнәр бирелгән, шулай ук Казан
шәһәре Башкарма комитеты бүлекчәләрендә гражданнарны кабул итүне
оештыру өчен җаваплы затлар белән киңәшмәләр уздырылган.
2017 елда 629 адрес буенча берничә комплекслы тикшерү уздырылды,
алар арасында түбәндәгеләр бар:
- район администрацияләрендәге гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эш
буенча эчке документлар әйләнеше;
- халыкны кабул итүне оештыру буенча мәгариф бүлекләре.
Күчмә тикшерүләр, шулай ук гражданнар белән телефон аша сөйләшү
нәтиҗәсендәге йөкләмәләрне башкаруларны тикшерүләр Казан шәһәре
Башкарма комитетының территориаль һәм тармак бүлекчәләре һәм
урыннардагы муниципаль предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр
тарафыннан үткәрелә торган эш сыйфатын объектив бәяләргә мөмкинлек бирә.
2017 елда Казан шәһәре Башкарма комитетына гражданнардан югары
органнар аша, шулай ук Казан шәһәре Башкарма комитетына Интернет челтәре
аша, туры эфир барышында һәм «Халык контроле» дәүләт мәгълүмат
системасы аша турыдан-туры килгән 166 мөрәҗәгатьнең үтәлүе тикшерелгән.
Халык белән эш Казан шәһәре Башкарма комитеты җитәкчелегенең даими
контроле астында тора. Шәһәрлеләрнең проблемаларын чишү, оперативлык
дәрәҗәсен үстерү һәм мөрәҗәгатьләрдә тасвирланган мәсьәләләргә тулы итеп
җавап бирү, башкаручыларның җаваплылыгы өчен яңа комплекслы методлар
эзләнә.
2018 елда эш башкару, документларны вакытында һәм сыйфатлы итеп
әзерләү өлкәсендә, шулай ук Казан шәһәре Мэры һәм Казан шәһәре Башкарма
комитеты Җитәкчесенең йөкләмәләрен эшләүнең тулылыгын, сыйфатлы һәм
нәтиҗәле булуына юнәлтелгән башкарма системаны яхшырту һәм контроль
системасын камилләштерүне алга таба да тәэмин итү буенча эшләр дәвам
ителәчәк.
Муниципаль архив
Документларны комплектацияләү, саклау, хисаплау һәм сыйфатлы итеп
куллануны тәэмин итү 2017 елда Казан шәһәре территориясендә архив эшен
үстерүнең төп юнәлешләре булып тора.
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Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне сыйфатлы итеп тәкъдим итү, шул
исәптән электрон форматта бирүгә зур игътибар юнәлтелде.
2017 елда барлыгы 10162 мөрәҗәгать килде, шул исәптән 6275-е VipNet
Client программалар комплексы аша (2016 елда - 9780 һәм 5256), шуларның:
- 354-е тематик (354-е башкарылган, 255-е уңай җавап алган). Җир
участокларын бүлеп бирү, шәхси торак йортлар төзелеше өчен рөхсәтләр,
җирдән куллану чикләрен билгеләүне һәм беркетүне үз эченә алган эшләр
комплексы, шәһәр объектларын кулланышка тапшыру, милеккә мирас
хокукларын рәсмиләштерү өчен белешмә кәгазьләре бирү, биографик
мәгълүматлар, туганнар, аларның Казан шәһәрендә яшәү фактлары, 1941-1945
еллардагы Бөек Ватан сугышы вакытындагы эвакуация турындагы
документларны (мәгълүматны) эзләү очраклары иң еш орый торганы;
- 9808 социаль-хокукый (9808-е башкарылган, 4761-е уңай җавап алган).
Хезмәт стажын раслау, ташламалы стаж, хезмәт хакы турындагы белешмә
кәгазьләрен бирү турындагы мөрәҗәгатьләр иң күбе.

2013-2017 елларда башкарылган
ихтыяҗларның күләме
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Архив докуемнтларын куллану өлкәсендә түбәндәге темалар буенча
документаль материаллар күргәзмәсе оештырылды: «Җиңүнең 72 еллыгы»,
«Октябрь инкыйлабына 100 ел. 1917-2017».
Татарстан Республикасының Дәүләт комитетына «Көн документы»
рубрикасында чыгару өчен архив эше буенча 5 документ һәм мәгълүмат
әзерләнгән.
Татарстан Республикасының Архив фондын шәһәрнең икътисади,
социаль һәм мәдәни үсешне чагылдырган документлар белән тулыландыру
дәвам итте. Муниципаль учреждение, предприятие, оешмалардан 2017 елда
саклауга барлыгы 1432 эш кабул ителгән, шулар арасында:
- 824 эш идарә документациясенә карый;
- 582 эш шәһәрнең бөлгенлеккә төшеп ябылган оешмаларының шәхси
составына карый. Ябыла торан 15 оешманың конкурс идарәчеләре саклау өчен
тапшыруга документлар булмавы турында хәбәр җиткерделәр.
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«Мөхәммәтҗанов Фикрәт Габделхак улы, 1936 елда туган, Казан шәһәр
Халык депутатлары Советының Башкарма комитетында гомуми бүлек
җитәкчесе (1979-1988), туган якны өйрәнүче» шәхси фондыннан документлар
саклауга кабул ителгән, барлыгы 26 эш исәпләнә.
Муниципаль архивта саклауда 1416 фондта (шул исәптән 31 фонд
документларны даими саклау буенча, 1380 фонд документларны шәхси состав
буенча саклана, 5 фондта шәхси характердагы документлар урын алган) 116980
берәмлек документ бар (шул исәптән Татарстан Республикасының дәүләт
милегенә 18796 берәмлек документ кертелгән).
Хисап елында төп көч комплектацияләү чыганаклары белән эшне
активлаштыруга, документлар составын өйрәнүгә, ведомство архивларына
паспорт булдыруга юнәлтелде.
Эшләр номенклатурасын булдыру, документларны тәртипкә салу, эшләр
тасвирламасын төзү һәм эшләрне Казан шәһәре Башкрама комитетының
структур бүлекчәләренә архивта саклау өчен тапшыру мәсьәләләре буенча
семинарлар оештырылды һәм үткәрелде.
Татарстан Республикасының Бердәм архив мәгълүматлаштыру
системасында эш актив дәвам итә. 01.01.2018 мәгълүматлары буенча, әлеге
программага 11308 берәмлектәге эш кертелгән.
2018 елга төп бурычлар
- документларны саклау, исәптә тоту, комплектацияләү һәм куллану
буенча эшләрне башкару;
- архив эшен мәгълүматлаштыруны үстерү, мәгълүмати ресурслар аша
архив докуемнтларына керү мөмкинлеген булдыру һәм электрон
архивлаштыруны этаплап хәл итү.
Бүләкләүләр сәясәте
2017 елда 2647 бүләкләү документы әзерләнде һәм расланды, бу исә
2016 ел белән чагыштырганда 27%-ка күбрәк дигән сүз:
- РФ бүләкләре – 131;
- ТР бүләкләре – 1046;
- Казан шәһәренең муниципаль бүләкләре – 1470.

2017 елда Казанның муниципаль бүләкләре буенча
статистик мәгълүматлар
"Казан файдасына башкарган
намуслы хезмәте өчен" аерым
хөрмәтләү билгесе
"Казанга фидакарьләрчә хезмәт
итү" аерым хөрмәтләү билгесе
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Казанның Мактау грамотасы
Казан Мэрының Рәхмәте
Казан шәһәре Башкарма
комитетының Мактау грамотасы
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2017 елда 30-дан артык бүләкләү тантанасы әзерләнде һәм үткәрелде.
Якынча 470 кеше төрле дәрәҗәдәге бүләкләргә лаек булды.
«Казанның мактаулы гражданины» мактаулы исемен тапшыру һәм
Казанның Мактау китабына кертү буенча тиешле эшләр башкарылды.
Шәһәрнең «Казанның мактаулы гражданины» зур бүләгенә 2017 елда түбәндәге
шәхесләр лаек булды:
- Усманов Алишер Борһан улы, Россия
эшмәкәре, меценат;
- Хаматова Чулпан Наил кызы, театр һәм кино
актрисасы,
«Современник»
Мәскәү
академия
театрының сәнгать җитәкчесе урынбасары, җәмәгать
эшлеклесе.
Казанның Мактау китабына 2 кеше 4 оешма кертелде:
- Кешнер Вадим Валентинович, В.И.Качалов исемендәге Казан дәүләт
академия рус Зур драма театры артисты ;
- Кәлимуллин Рәшид Фәһим улы, композитор, Россия композиторлар
берлеге һәм Татарстан Республикасы Композиторлар берлеге рәисе;
- «Электроприбор» Казан заводы ачык акционерлык җәмгыяте;
- С.П.Горбунов исемендәге Казан авиация заводы – «Туполев» ачык
акционерлык җәмгыяте филиалы;
- В.И.Ленинның музей-йорты;
- Россия эчке эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча идарәсе.
2005 елдан алып 2017 елга кадәр «Казанның мактаулы гражданины»
исеменә 50 кеше лаек булган, Казанның Мактау китабына 99 граждан,
коллектив, предприятие, учреждение кертелгән.
2017 ел чаралары. Эшлекле дүшәмбеләр
2017 елда Казан шәһәрендә 620-дән артык зур әһәмияткә ия һәм
массакүләм чаралар узды, аларның 290-нында Татарстан Республикасының
беренче затлары катнашты. Әлеге чаралар дәүләт бәйрәмнәренә, тарихи
даталарга, истәлекле вакыйгаларга, Россия Федерациясеннән һәм чит илләрдән
килгән делегацияләр визитларына, шулай ук шәһәркүләм чараларга
багышланган иде.
Хисап чорында Казан шәһәренә Россия һәм чит илләрдән рәсми
делегацияләрнең визитлары булды. Аеруча да әһәмияткә ияләре – Париж
шәһәре Мэры Анн Идальго, Рига шәһәре Мэры Н.В.Ушаков, Россия
Федерациясе Хакимияте Рәисе Д.А.Медведев, Россия Федерациясе дәүләт
Думасы Рәисе В.В.Володин, Россия Федерациясе Хакимияте Рәисе Урынбасары
А.В.Дворкович һ.б.
Конфедерацияләр кубогы FIFA 2017 хисап елының иң төп
вакыйгаларының берсе булды, аның һәр матчына 40 меңнән артык кеше килгән.
Шулай ук киберфутбол буенча узган Kazan Mayor Cup 2017 беренче халыкара
ярышлары,
«Аксенов-фест»
әдәби-музыкаль
фестиваленең
юбилее,
«Мәрхәмәтле дулкын» бөтенроссия балалар иҗаты фестиваленең беренче галаконцерты, Идел буе шәһәрләренең ассоциациясе идарәсенең утырышы, физик
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тәрбия һәм спорт өчен җаваплы булган министрлар һәм югары вазыйфаи
затларның халыкара конференциясе (МИНЕПС) зур вакыйгалар рәтендә
булдылар.
Традиция буенча 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында Җиңүнең
72 еллыгын зурлап бәйрәм итү чаралары үтте, «Үлемсез полк» акциясендә
100 меңнән артык кеше катнашты.
2017 елның июль аенда Каенлыктагы бәйрәм мәйданчыгында татар
халкының «Сабантуй» бәйрәме уңаеннан Татарстан Республикасының 11 муниципаль районының милли мөсафирханәләре оештырылды, төп мәйданда
тамашачыларга театральләштерелгән пролог тәкъдим иттеләр, биредә татар
эстрадасы йолдызлары һәм республиканың иң яхшы иҗат коллективлары
катнашты.
Август ае Татарстан Республикасы көне һәм Казан шәһәре көне уңаеннан
оештырылган зур бәйрәм чаралары белән истә калды. Берничә көн дәвамында
бәйрәм чаралары үтте: шәһәрнең мактаулы гражданнарын бүләкләделәр, КПСС
Татар обкомының беренче секретаре Фикрәт Тәбиевка һәм КПСС Татар
обкомының беренче секретаре Гомәр Усмановка мемориаль такта ачылды,
шагыйрь Һади Такташка һәйкәл куелды, Сыртланова урамындагы
төзекләндерелгән балалар паркына барылды, «Танкодром» микрорайонындагы
капиталь төзекләндерү үткәрелгән ишегалдында бәйрәм чарасы оештырылды,
«Том Сойер Фест Казан» фестивале үтте, Kazan city Racing һәм ипподромда ат
чабышлары булды һ.б.
2018 елның 18-нче мартында илебезнең бөтен территориясендә узачак
Россия Федерациясе Президентын сайлауларын үткәрүгә әзерлек буенча
эшләр 2017 елда ук башланды.
Казан шәһәре территориясендә 450 сайлау участоклары әзерләнде,
шуларның 34-е – сайлаучыларның вакытлыча яшәү урыннарында.
2018 елда Россия Федерациясе Президентын сайлауларына әзерлек
кысаларында Казан шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан сайлаулар
турындагы гамәлдәге законнар җыелмасы нигезендә тиешле эшләр
башкарылачак.
2017 елда Казан шәһәре тормышына
кагышлы актуаль мәсьәләләр буенча фикер
алышу һәм аларны оператив рәвештә чишү
өчен атна саен, гадәттә дшәмбе көннәрендә,
киңәшмәләр залында аппарат киңәшмәләре
узды.
2017 елда Казан шәһәре җирле үзидарә
органнарының вазыйфаи затларының, Казан
шәһәре Башкарма комитетының структур
бүлекчәләре һәм учреждениеләре җитәкчеләренең 48 аппарат киңәшмәсе үтте
(2016 елда – 47), аларда 168 мәсьәлә буенча фикер алыштылар.
Фикер алышкан темалар арасында түбәндәгеләр бар иде – Казан
шәһәренең социаль-икътисади үсеше, торак-коммуналь хуҗалыгы һәм шәһәр
территориясен төзекләндерү, капиталь төзелеш, яшьләр сәясәтен тормышка
ашыру, мәгариф системасы, сәламәтлекне саклау, физик тәрбия һәм спорт,
туризмны үстерү кебек әһәмиятле мәсьәләләр. Хисап чорында зур әһәмияткә ия
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булган күптөрле чаралар оештырылды, алар шулай ук эшлекле дүшәмбенең
фикер алышу темалары булдылар.

Аппарат киңәшмәләре һәм аларда күтәрелгән темалар массакүләм
мәгълүмат чараларында яктыртылып килде.
2018 елда Казан шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан эшчәнлекнең
барлык юнәлешләре буенча да актив эш дәвам ителәчәк, күптөрле чаралар
оештыру көтелә, алар арасында масштаблы спорт чарасы – 2018 елгы футбол
буенча дөнья чемпионаты да бар. Барлык актуаль мәсьләләр буенча да,
һичшиксез, эшлекле дүшәмбеләр вакытында фикер алыначак.
Казан шәһәре Думасы белән үзара бәйләнешләр
2017 елда Казан шәһәре Башкарма комитеты үзенең эшчәнлеген Казан
шәһәр Думасының эш планы белән яраклаштырып төзеде.
Казан шәһәре Башкарма комитеты ел дәвамында Казан шәһәр Думасы
үткәрә торган чараларны оештыру һәм үткәрү эшләрендә актив катнашты:
Казан шәһәр Думасының ун сессиясе, Президиумның ике утырышы, Шәһәр
Думасының даими комиссияләре һәм эшче төркемнәренең 30-дан артык
утырышы, Депутат көне һ.б.
Казан шәһәре Башкарма комитетының структур бүлекчәләре тарафыннан
Башкарма комитет вәкаләтләренә кагылышлы җирле әһәмияткә ия булган
146 мәсьәлә буенча материаллар әзерләнде һәм Казан шәһәр Думасына карар
өчен кертелде, алар арасында түбәндәгеләр бар: «Казан шәһәре
территориясендәге халыкка медицина ярдәмен күрсәтү өчен шартлар булдыру
турында», «Казан шәһәре урамнарын яктырту турында», «Казан шәһәрендә
мәдәни сәясәтне тормышка ашыру турында», «Муниципаль җир контролен
тормышка ашыру турында», «Казан шәһәрендә торак-коммуналь хуҗалыгын
үстерү һәм торак-коммуналь хезмәткәрләре сыйфатын камилләштерү турында»,
«Юл хәрәкәтендә куркынычсызлыкны тәэмин итү турында» һ.б.
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2017 елда Казан шәһәр Думасы сессияләрендә фикер алышкан мәсьәләләр
нәтиҗәләре буенча 147 кисәтү һәм тәкъдим килде. Аларның барысы да
структур бүлекчәләрдә каралды, аларны тормышка ашыру өчен билгеле бер
чаралар күрелде, шелтәләрне бетерү максатыннан Казан шәһәре Башкарма
комитеты тарафыннан 6 карар чыгарылды.
Узган елдагы эшчәнлек нәтиҗәләре турында халык алдында ел саен
бергә хисап тотуларны оештыру Казан шәһәре Башкарма комитетының Казан
шәһәр Думасы белән хезмәттәшлегенең әһәмиятле формасы булып тора.
25.01.2017 һәм 21.02.2017 вакыты арасында Казан шәһәре халкы белән
40 очрашу оештырылды, аларда 6,5 мең кеше катнашты.

Районнардагы очрашулар
Очрашулар саны
Катнашучылар саны
6448

2188

1910
1300

1050
13

Авиатөзелеш
һәм Яңа
Савин

7

Вахитов
һәм Идел
буе

12

Киров
һәм
Мәскәү

40

8

Совет

Казан
буенча
БАРЛЫГЫ

Очрашуларда 570 сорау кузгатылды, аларның күпчелеге төзекләндерү, тораккоммуналь хуҗалыгы, транспорт һ.б. өлкәләргә кагыла. Халык белән эшләүнең
әлеге формасы перспективалы практика булып тора, ул билгеле бер
мәсьәләләрне һәм шәһәрлеләрнең проблемаларын чишү өчен конструктив эш
оештырырга ярдәм итә.
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Казан шәһәре Башкарма комитеты һәм КШД
депутатларының
халык алдындагы еллык хисаплары мәсьәләләре
тематикасы

22

Төзекләндерү

29

ТКХ

36

Төзелеш

33
233

Транспорт белән тәэмин итү
Мәгариф

102

Торак белән тәэмин итү

Хисап чоры дәвамында территориаль иҗтимагый үзидарәне (алга таба
– ТИҮ) тормышка ашыру кысаларында эшләр алып барылды.
Бүгенге көндә Казан шәһәрендә 70 ТИҮ теркәлгән, шуларның 56-сы
торак массивларда эшләп килә. 2017 елда «Улица Большая», «Олимпиец»
территориаль иҗтимагый үзидарәләре булдырылды, «Челюскин» ТИҮ,
«Привольный» ТИҮ, «Вишневка» ТИҮ, «Левченко» ТИҮ чикләре билгеләнде,
«Зур һәм Кече Дәрвишләр», «Яңа Юдино», «Яңа Аракчы» ТИҮ чикләренә
үзгәрешләр кертелде.
«Татарстандагы иң яхшы ел ТИҮ» республика конкурсының
Казан буенча нәтиҗәләре
(районнар бүленешендә)
Грантлар саны

Күләме (мең сум)
8447

4186
2185
1160
3

Авиатөзелеш
һәм Яңа
Савин

916
4

Вахитов
һәм Идел
буе

8

Киров һәм
Мәскәү

5

Совет

20

Казан буенча
БАРЛЫГЫ
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2017 елда Казан шәһәренең территориаль иҗтимагый үзидарәләре
«Татарстан Республикасындагы елның иң яхшы территориаль иҗтимагый
үзидарә» конкурсында актив катнаштылар. Казан шәһәре Башкарма комитеты
тарафыннан әлеге конкурсның муниципаль этабы оештырылды, аның
нәтиҗәләре буенча 27 ТИҮ икенче этапта – республика этабында катнашуга
чыгарылды.
Республика конкурсында Казан шәһәренең 20 ТИҮ җиңүче һәм призер
исемнәренә лаек булды, грантлар суммасы 8,447 млн. сумны тәшкил итте.
Әлеге акчалар социаль әһәмияткә ия булган проблемаларны чишү,
территорияләрне төзекләндерү, балалар мәйданнарын җиһазландыру, бункер
мәйданчыкларын төзекләндерү кебек мәсьәләләрне чишүгә юлланды.
Казан шәһәре Башкарма комитетының Казан шәһәр Думасы белән
хезмәттәшлеге 2018 елда да шул ук юнәлешләр буенча дәвам ителәчәк.
Йомгаклау
2018 ел Россиядә Волонтерлар һәм иреклеләр елы һәм Татарстан
Республикасында рус язучысы Лев Толстой елы дип игълан ителде.
2018 ел әһәмиятле вакыйгаларга бай булачак: 14 июньнән 15 июльгә
кадәр футбол буенча дөнья чемпионаты узачак, әлеге вакыйга Россиядә беренче
тапкыр кабул ителә; традицион чаралар да дәвам итәчәк: Җиңү көне, Сабантуй,
Татарстан Республикасы көне һәм Казан шәһәре көне һ.б.
2018 елда Казан шәһәре Башкарма комитеты алдында, алдагы еллардагы
кебек үк, җаваплы бурычлар тора, алар халык тормышының дәрәҗәсен һәм
сыйфатын саклауга ярдәм итә торган төп икътисади күрсәткечләрне тәэмин
итүгә; Казан шәһәренең инвестицион һәм туристик җәлеп итүчәнлеген үстерүгә
һәм кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерүгә; муниципаль программаларны тулы
күләмдә башкару һәм аларны финанслар белән тәэмин итүгә; ришвәтчелекне
кисәтү һәм террорчылыкка каршы торуга ярдәм итә торган файдалы чараларны
арттыруга, гражданлык килешүләрен ныгытуга юнәлдерелгән.
Казан шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан алып барыла торган эшкә
казанлылар да ярдәм итәр һәм башкалабызда тормышка ашырыла торган
проектларда турыдан-туры катнашырлар дип ышанабыз.

