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“Бердєм Русия”
ышанычлы ђињў яулады
Республика халкы мїћим кампаниядє гражданлык активлыгы кўрсєтте

“ГАЗПРОМ” — ЫШАНЫЧЛЫ
ДУСТЫБЫЗ
Республика Башлыгы Рїстєм
Хємитов “Газпром” акционерлар
ђємгыятенењ Тїбєк сєясєте буенча
комиссиясенењ кўчмє утырышында
катнашты. Чара “Газпром” тїркеме
предприятиелєренењ республика
территориясендєге эшчєнлегенє багышланды.
— Сезне “Газпром” оештырылуга
25 ел тулу белєн котлыйм, — диде
Рїстєм Хємитов чыгышында. — Башкортстанда “Газпром” берничє
ярдємче предприятиелєрне
берлєштерє. Аларныњ эшчєнлеге республика икътисады їчен бик мїћим.
Биш ел нєтиђєлєре буенча,
корпорация ђитештерўне ўстерўгє,
яња куєтлєр булдыруга, торак пунктларга газ кертўгє, инженер инфраструктураларын яхшыртуга 200 миллиард сум акча юнєлтте.
Рїстєм Зєки улы соњгы елларда бу
юнєлештє башкарылган эшлєргє
ђентекле тукталды. Атап єйткєндє,
былтыр Салаватта акрил кислотасы
ђитештерў буенча комплекс ачылган,
пентан-гексан фракциялєрен изомерга
єйлєндерў корылмасы сафка
кертелгєн. Башкортстан Хїкўмєте бу
проектларда катнашучыларга 13,5
миллиард сум кўлємендє салым ташламасыннан файдалану мїмкинлеге

биргєн. “Без арытаба да шушы юлдан
барырга риза”, — диде республика
Башлыгы.
Соњгы елларда республикада
автомобильлєргє газ тутыручы 16
станция тїзелгєн, шуныњ 14е — “Газпром”ныкы. 2020 елга кадєр
предприятие янє биш станцияне эшкє
кушарга ниятли. Ћєм республикада
1200 транспорт чарасы газ ягулыгына
кўчє алачак.
Социаль партнерлык та “Газпром”
белєн республика їчен буш сўзлєр
тўгел. Болар — яња объектлар тїзў,
инфраструктураны яхшырту, хєйрия
проектларында катнашу. “Газпром”
ярдємендє Башкортстанда эре спорт
комплекслары тїзелє.
Єлбєттє, проблемалар да бар. Шулар арасында торак пунктларга газ
кертў мєсьєлєсе ињ ђитдилєрдєн
санала. Мїмкинлек булуга
карамастан, єле республикада 80 мењ
йорт хуђалыгы газга тоташтырылмаган. “Тиздєн халыкка газ кертергє
ярдєм итў программасы эшлєнергє
тиеш, чїнки гади кешегє бу эшне
башкарып чыгу їчен 100-150 мењ сум
акча табу авырга туры килє”, — диде
Рїстєм Зєки улы.
(Ахыры 2нче биттє).

Стефания ПОПКОВА инфограммасы.

ТАШЛАМАЛАР САКЛАП
КАЛЫНДЫ

Бердєм тавыш бирў кїнендє республика халкы алтынчы чакырылыш Дєўлєт
ђыелышы-Корылтайга ћєм урындагы ўзидарє органнарына депутатлар сайлады. Барысы 22 сайлау кампаниясе ўтте. Корылтайга 110 депутат сайланды. Шуларныњ яртысы –
бермандатлы округлардан, калганнары бердєм сайлау округы буенча. Депутатлар биш
елга сайлана, 18 депутат даими нигездє эшлєячєк.
Иртєнге сєгать 8дє Башкортстанда 3426 сай- кенє яња кешелєр пєйда булачак. Алар республау участогы эшли башлады. Участоклар ачыл- лика халкы мєнфєгатенє ал-ял белми эшлєр дип
ган беренче сєгатьлєрдє ўк республика район ћєм ышанам.
Дєўлєт ђыелышы-Корылтай Рєисе Коншєћєрлєрендє активлык сизелде. Сайлаучылар исемлегендє 3 миллион 50 мењ 303 кеше стантин Толкачев “Башкортостан” дєўлєт контеркєлгєн. Иртєнге 10 сєгатькє республика церт залында урнашкан 109нчы участокта тавыш
халкыныњ 6,3 проценты, ягъни 192 мењ 458 бирде. Парламент Рєисе участокка килгєн
кеше сайлаган иде. 19 мењ 618 кеше сайлауларда сайлаучылар ћєм кўзєтўчелєр белєн аралашты.
тєўге тапкыр катнашты. Сиксєн яшьне узганнар Журналистларныњ сорауларына ђавап биреп,
137 мењнєн артык, 100 яшьлек ћєм аннан да Константин Толкачев сайлау кампаниясендє
сєяси партиялєрнењ актив катнашуын билгелєде.
їлкєнрєклєр 155 кеше тєшкил итє.
Республика Хїкўмєте Премьер-министры
Башкортстан Башлыгы Рїстєм Хємитов
Рїстєм Мєрданов та гражданлык бурычын
Корылтай депутатларын сайлауда катнашты.
109нчы сайлау участогында ўтєде.
– Сайлаулар – безнењ тарихыбызныњ мїћим
— Бўген республикада яшєўчелєр дїрес
їлеше ул, – диде Рїстєм Зєки улы. – Сайлау адым ясар ћєм ђаваплы, патриотик рухлы,
алды кампаниясе югары дєрєђєдє ўтте дияр халкыбыз мєнфєгатьлєрендє ђитди эшлєўче
идем. Дєўлєт ђыелышы-Корылтай республика депутатлар сайлар дип ышанабыз, — диде ул.
тормышында зур роль уйный. Депутатлар ресСайлау барышын яктыртучы журналистпублика бюджеты, социаль страховкалау, вете- ларныњ матбугат ўзєгендє республиканыњ
раннарга ташламалар мєсьєлєлєре їчен дє Иђтимагый палатасы рєисе Ольга Панчихина,
ђаваплы. Дєўлєт ђыелышын оештыруда кат- сєяси партиялєрнењ Башкортстандагы тїбєк
нашып, республика халкы шушы мєсьєлєлєрне бўлекчєлєре ђитєкчелєре, политологлар ћєм
хєл итўгє йогынты ясый. Корылтай яњарачак, кўп белгечлєр очрашулар ўткєрде. Алар ўзлєренењ

чыгышларында Башкортстанда сайлауларныњ
гадел, кїндєшле ћєм ачык ўтўен, республика сайлау системасыныњ камиллєшє баруын билгелєде.
Кичке сєгать 8дє республикада сайлау участоклары ябылды.
“Бердєм Русия” партиясе Рєисе, Русия
Хїкўмєте Премьер-министры Дмитрий
Медведев Бердєм тавыш бирў кїне нєтиђєлєре
буенча ил тїбєклєре белєн видеоконференция
режимында селектор кињєшмєсе ўткєрде. Анда
Башкортстан Башлыгы, партиянењ Югары советы
єгъзасы Рїстєм Хємитов катнашты.
Партия Рєисе Дєўлєт ђыелышы-Корылтайга
сайлауларныњ кїндєшлек шартларында ўтўен
билгелєде.
— Алдан исєплєў нєтиђєлєре яхшы, — диде
Дмитрий Медведев. — Без сезне сайлау
кампаниясен уњышлы ўткєрўегез белєн
котлыйбыз, уњышлар телибез.
— Ћєрвакыттагыча, Башкортстан сайлауны
ўткєрў буенча актив эшлєде. Тавыш бирўдє халыкныњ 50 процентка якыны катнашты, — диде
Рїстєм Хємитов. 55 округныњ кўпчелегендє
“Бердєм Русия” партиясе вєкиллєре ђињгєн.
Республикада сайлаулар гадел, ўтєкўренмєле,
тыныч шартларда ўтте.
(Ахыры 2нче биттє).

ХАЛЫККА ФАЙДАЛЫ
ЭШ-ГАМЄЛЛЄР КИРЄК!
9 сентябрьдє илдє ћєм республикада ўткєн тїрле дєрєђє сайлауларда “Бердєм Русия”
партиясеннєн кандидатларныњ хєлиткеч ђињў яулавы нєрсє белєн ањлатыла?
2018 елныњ ињ мїћим
сєяси вакыйгаларыныњ берсе — Башкортстан
Республикасыныњ Дєўлєт
ђыелышы-Корылтайга сайлаулар, шулай итеп, артта
калды. Узган еллардагы
кебек ўк, кўпчелек тавышны
“Бердєм Русия”
партиясеннєн тєкъдим
ителгєн кандидатлар ђыйды.
Шулай итеп, VI чакырылыш
Дєўлєт ђыелышы-Корылтайда да “Бердєм Русия”
партиясе вєкиллєре кўпчелек
мандатларны алды.

Урынлы сорау туа: “Бердєм Русия” партиясенењ шушы рєвешле
ике дистє елдан артык вакыт
дєвамында илнењ сєяси мєйданында тїп єйдєўче кїч булып калуы, ул
гына тўгел, позициялєрен елданел ныгыта баруы, барлык дєрєђє
сайлауларда да аныњ кандидатлары зур їстенлек белєн ђињў
яулавы нєрсєгє бєйле соњ? Бу
ђєћєттєн кўпчелек аналитиклар,
экспертлар, хєтта оппозициядє торучы кайбер партия вєкиллєре дє,
“Бердєм Русия” партиясенењ тїп
уњыш серен ул соњгы дистє елда гомум халык мєнфєгатендє ђєелдергєн ћєм илнењ, тїбєклєрнењ соцаль-икътисади ўсешендє мїћим

єћємияткє ия колачлы проектлар
белєн бєйли. “Эшлекле гамєллєр”,
“Шєћєр
мохите”,
“Урындагы
мєдєният йорты”, “Балалар спорты”,
“Ныклы гаилє”, “Чишмєлєр ћєм коелар”, “Чиста су” — болар “Бердєм

Русия” партиясе башлангычы белєн
ћєр тїбєктє, районда, авылда тормышка ашырылучы їстен лекле
проектларныњ берничєсе генє.
(Ахыры 2нче биттє).

“Бердєм Русия” партиясенењ тїбєк бўлекчєсе секретаре,
Дєўлєт ђыелышы-Корылтай Рєисе
Константин ТОЛКАЧЕВ:
– Якынча фаразлар буенча республиканыњ 60 процент чамасы
гражданы безнењ партия кандидатлары їчен тавыш бирде. Агымдагы
елныњ мартында ил Президенты сайлауларын ўткєргєннєн соњ
беркадєр арыганлык сизелє. Ємма мин сайлаулар ышанычлы, яхшы
нєтиђєлєр белєн ћєм халыкныњ актив катнашлыгында ўтте дип уйлыйм. Республиканыњ 1,5 миллион гражданыныњ сайлауларда катнашуы моны исбатлый.

Башкортстан Башлыгы Рїстєм
Хємитов “Сугыш, хезмєт ћєм
Кораллы Кїчлєр ветераннары турында” Башкортстан Республикасы
Законына ўзгєрешлєр кертў турында” Законга кул куйды. Мєгълўм
булуынча, ўзгєрешлєр Дєўлєт
ђыелышы-Корылтайныњ 7
сентябрьдє ўткєн илле бишенче чираттан тыш пленар утырышында
тикшерелде ћєм депутатлар тарафыннан хупланды.
Элек социаль ярдєм чаралары
гражданнарга пенсиягє чыккач кына
бирелє иде. Хєзер законныњ яња редакциясе яшь критерийларын саклап
калуны кўзаллый. 55 яшьтєн їлкєн хатын-кызлар ћєм 60 яшьтєн їлкєн иратлар пенсиягє чыгуга яисє хезмєтен
дєвам итўгє карамастан, тўбєндєге
ташламаларны алачак: хезмєт ветераннарына торак бинасын ћєм
коммуналь хезмєтлєрне тўлєў буенча

ай саен акчалата компенсация, хезмєт
ветераннарына ай саен акчалата,
озайлы эш стажы булган ветераннарга
ай саен акчалата тўлєўлєр, мактаулы
исеме булган ћєм аерым хезмєтлєргє
ирешкєн ветераннар їчен пенсиягє
їстємєлєр.
Закон республика бюджеты
исєбенє гамєлгє ашырылачак.
Мєгълўм булуынча, Русия Президенты Владимир Путин ил
гражданнарына мїрєђєгате барышында федераль пенсия ташламаларын
саклап калу кирєклеге турында
белдерде. Тїбєк дєрєђєсендє тиешле
социаль чараларны саклап калу
башлангычы белєн Дєўлєт ђыелышыКорылтайдагы “Бердєм Русия” фракциясе депутатлары чыкты. Єлеге закон 7 сентябрьдє берьюлы їч укуда
кабул ителде.

“ФАНТАСТИК ЧЫНБАРЛЫК”
ОСТАСЫНА – 70 ЯШЬ
Башкортстан Башлыгы Рїстєм
Хємитов М. В. Нестеров исемендєге
Башкортстан дєўлєт художество
музеенда республиканыњ халык
рєссамы, Русия Художество академиясе академигы Сергей Краснов
эшлєре кўргєзмєсе белєн танышты.
Ул рєссамныњ 70 яшьлек юбилеена багышланган ћєм тїрле елларда,
тїрле ђанрларда иђат ителгєн
рєсемнєрне ўз эченє ала.
Сєнгать белгечлєре Сергей Красновны республика сєнгате їчен яња
юнєлешкє нигез салучы буларак
билгели. Рєссамны “фантастик
чынбарлык” вєкиле, аэроландшафт
ћєм интеллектуаль рєсем остасы,

Башкортстанныњ Русиядєге заманча
сєнгатенењ тулы вєкалєтле вєкиле дип
исєплилєр.
Аныњ эшлєре тїбєк, Бїтенрусия
ћєм халыкара кўргєзмєлєрдє, шул
исєптєн, Мєскєў, Италия, Германия
ћєм АКШта кўрсєтелє.
Рїстєм Хємитов рєссамны юбилее
ћєм шєхси кўргєзмє оештыруы белєн
котлады.
– Безнењ йортта Сергей
Борисовичныњ їч картинасы бар, –
диде тїбєк ђитєкчесе. – Мєскєўдє
яшєгєндє, аларга карап, ћєрвакыт
Уфаны ћєм республиканы
искє ала идем.

МЄСКЄЎ ФОРУМЫНДА ЮГАРЫ
БЄЋА АЛДЫК!
Башкортстан Хїкўмєте Премьерминистры Рїстєм Мєрданов
ђитєкчелегендєге рєсми делегация
Мєскєў финанс форумы
мєйданчыгында оештырылган чараларда катнашты. Делегация составына финанс министры вазыйфасын башкаручы Лира Игътисамова, шулай ук, финанс министры
урынбасары Наталья Калугина керде. Анда узган елда Русия
субъектларыныњ салым сєясєте
нєтиђєлелегенє йомгак ясалды.
Башкортстан Мєскєў ћєм ХантыМанси автономияле округыннан кала,
илнењ ињ нєтиђєле эшлєўче їч
субъекты исєбенє керде. Республика
беренчелєрдєн булып салым сєясєте
инструментларын актив файдаланып,
салым базасы ћєм бюджетка
керемнєр ўсеше їчен мїмкинлек
белєн тулы куєтенє файдаланган.

Тїбєк, шулай ук, кадастрдан сєўдє
ћєм офис милке буенча оешма
милкенє салым исєбен, 2015 елдан
башлап физик берємлеклєр милкенє
салым кертелўгє бєйле югары бєя
алды. Шулай салым базасы ўсешен
тєэмин итте. Куєтле автомобильлєр
(250 ат кїче) їчен транспорт салымы
буенча ставкага югары бєя бирелде.
Дєўлєт бурычын киметў ћєм бюджет
тєэминатын арттыру буенча берьюлы
кабул ителўче чаралар белєн республикада алып барылучы ташламалар
ћєм їстенлеклєр сєясєтенє уњай бєя
бирелде.
Республиканыњ рейтинг торышына
еллык керемнењ дифференциялєнгєн
кўлєме исєбенє патентлы салым
системасыныњ ђєлеп итўчєнлеген
арттыру; бюджетка салым бурычын
киметў буенча алып барылган актив
эш йогынты ясады.
Ўз хєбєрчебез.

График буенча кул кую вакыты — 15.00
Гамєлдє кул куелды — 14.50

2 Көнүзәк

“Кызыл таң”
facebook.com/groups/kiziltan

vk.com/club32350601

kiziltan.ru
11 сентябрь, 2018 ел

twitter.com/kiziltanru

Халыкка файдалы
эш-гамәлләр кирәк!

(] Башы 1нче биттә).

Шулай ук экология проблемалары турында да онытырга ярамый. Бу җәһәттән бигрәк тә Салаваттан зарланучылар күп. Газга түләүдә бурычлар арту проблемасы да хәл
итүне көтә.
Утырыш барышында төрле мәсьәләләр турында фикер
алышынды. Рөстәм Хәмитов һәм “Газпром” акционерлар
җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары Валерий Голубев
онлайн режимда Сибайда автомобильгә газ тутыру станциясе эшенә старт бирделәр.
Шушы ук көнне “Башкортостан” концерт залында “Газпром” ярдәмче предриятиеләренең юбилейларына багышланган тантаналы җыелыш узды. Анда тармак алдынгылары, ветераннар тәбрикләнде, җыелучылар матур концерт карады.
Резеда ГАЛИКӘЕВА.

(] Башы 1нче биттә).
Илдә әйдәүче төбәк буларак, бу
проектлар кысаларында төзү,
төзекләндерү, яңа уңайлыклар булдыру юнәлешендәге эшләр Башкортстанда да киң колач белән
алып барыла. Әйтик, “Бердәм Русия” партиясенең Башкортстандагы
төбәк бүлек чәсеннән белдерү ләренчә, быел гына “Эшлекле
гамәлләр” проекты кысаларында
204 миллион сумлык эш башкарылачак. Җәмгысы республикада
соңгы өч елда сайлаучылар наказлары буенча 2,5 мең объектта
төзү һәм төзекләндерү эшләре башкарылган.
Берничә ел элек тормышка ашырыла башлаган “Шәһәр мохите”
проекты да күркәм нәтиҗәләр белән
билгеләнгән. Мәгълүм булуынча,
тәүге чорда ул шәһәрләрдә генә
тормышка ашырылса, хәзер исә
авылларны да колачлады. Шул
рәвешле былтыр гына да әлеге
проект кысаларында республикада
416 йорт-ихата төзекләндерелгән,
аларда яңа спорт һәм балалар
өчен уен мәйданчыклары калкып
чыккан, эскәмияләр, чүп савытлары
урнаштырылган, юлларга һәм тротуарларга асфальт түшәлгән, башка уңайлыклар булдырылган. Янә
дә 37 җәмәгать территориясе һәм
биш парк төзекләндерелгән. Бу
җәһәттән агымдагы елга да зур эш
күләме билгеләнгән. Җәмгысы проект кысаларында 137 шәһәрдә һәм
торак пунктта 415 ихата һәм 123
җәмәгать территориясендә эш башкарылачак, әлеге максатта 1 миллиард сумнан күбрәк акча
юнәлтеләчәк.

“БЕРДӘМ РУСИЯ”
ыШАНычлы ҖИңү
ЯУлАДы
(] Башы 1нче биттә).

Бердәм тавыш бирү көненә нәтиҗә ясап, Дмитрий
Медведев, “Бердәм Русия” яхшы нәтиҗә күрсәтте, дип
белдерде.
— Партия тотрыклы чыгыш ясады һәм, якынча
мәгълүматлар буенча, сайлаулар үткән Русия
субъектларының барлык законнар чыгару органнарында
да диярлек алдынгылыкны саклый, — диде ул.
Кичә республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе
Хәйдәр Вәлиев журналистлар өчен оештырылган матбугат конференциясендә Башкортстанда үткән
сайлауларның йомгаклары белән таныштырды.
— Республиканың барлык округларында да сайлаулар үтте дип танылды. Тавыш бирүдә республика
сайлаучыларының 49,08 проценты (шәһәрләрдә — 40,57,
районнарда – 61,91, Уфада 29,44 процент) катнашты, —
диде Хәйдәр Арслан улы. – Сайлауларда ун сәяси партия
вәкилләре катнашты. “Бердәм Русия” сәяси партиясенең
төбәк бүлекчәсе сайлаучыларның — 58,31, “КПРФ” –
18,80, лДПР – 9,96, “Гадел Русия” 5,47 процент тавышын
җыйды. Дүрт партия 5 процент киртәсен үткән. “Русия
патриотлары”на – 3,95, “Яшелләр”гә 1,98 процент халык
тавыш биргән.
Партия исемлеге буенча “Бердәм Русия”дә — 35,
“КПРФ”та –11, лДПРда – 6, “Гадел Русия”дә 3 мандат.
Бермандатлы округлар буенча “Бердәм Русия”дә — 44,
“КПРФ”та – 4, “Гадел Русия”дә – 2, “Русия патриотлары”нда – 2, лДПРда – 1,“Яшелләр” Русия экология
партиясендә 1 мандат. Шулай ук, Сәнәгать округыннан
республика парламентына үз-үзен күрсәтүче Айрат
Кәримов сайланды.
Алты сәяси партия вәкилләре Дәүләт җыелышы-Корылтай депутаты мандатына ия булды. Җәмгысы
“Бердәм Русия”дә – 79, “КПРФ”та –15, лДПРда – 7, “Гадел
Русия”дә – 5, “Русия патриотлары”нда – 2, “Яшелләр” Русия экология партиясендә – 1, үз-үзен күрсәтүчедә 1 мандат.
Моннан тыш, урындагы үзидарә органнарына депутатлар сайланды. Урындагы сайлауларда республика
халкының 54,55 проценты катнашкан. Тавыш бирү
нәтиҗәсендә 37 мандатның 32се “Бердәм Русия”дә, 1се
“Русия пенсионерлары партиясе”ндә, дүрт
мандат үз-үзен күрсәтүчеләрдә.
Фәнүз ХӘБИБУЛЛИН.

kyzyltan@mail.ru
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“Бердәм Русия” партиясенең
“Урындагы мәдә ният йорты”
проекты да соңгы чорда бик күп
мөһим төзелешләр белән билгеләнде. Аерым алганда, быел проектка 15 мәдәният йорты, кече
шәһәрләрдәге биш театр һәм өч
балалар һәм яшьләр театрлары
катнаша. Аларны төзекләндерү
максатында 81 миллион сум акча
тотынылачак. Былтыр исә әлеге
проект кысаларында 32 мәдәният
йорты, кече шәһәрләрдәге алты
театр һәм ике балалар һәм яшьләр
театрлары төзекләндерелгән.
Башкортстанда “Бердәм Русия”
партиясенең “Балалар спорты”

проекты кысаларында авыл мәктәпләренең спорт залларын реконструкцияләү эше дә киң колач
белән бара. Бары тик соңгы дүрт
елда гына да 288 спорт залына
капиталь ремонт үткәрелгән, 35
бина исә физик культура һәм спорт
белән шөгыльләнү өчен яраклаштырылган. Моннан тыш, ачык
һавадагы 16 мәйданчык төзелгән.
Бу максатта 2014-17 елларда гына
да 265 миллион сум акча үзләштерелгән. Быел әлеге проект кысаларында 48 муниципалитетта
35,13 миллион сумлык эш башкарылачак.

Башкортстанда үткән сайлауларга карата Русия политологы Дмитрий Орлов та үз фикерен
белдерде.
– Башкортстандагы хәл Русия төбәкләре өчен гадәти дип әйтер идем, – диде эксперт. – Бу – бердәм
булып тавыш бирү, гадәткә кергән традицияләргә тугры булу һәм, һәрвакыттагыча, актив катнашу. Шуңа
да активлык күрсәткечләренә һич аптырыйсы юк, көндезге 15 сәгатькә 30 проценттан артык булу – бик
яхшы күрсәткеч.
Сайлау алды кампаниясе, миңа калса, “тыныч көндәшлек” шартларында үтте. Шул ук вакытта кампания
бик позитив булды дип әйтергә кирәк, оппозиция үзен агрессив тотмады, киресенчә, алар үзләренең альтернатив программаларын тәкъдим итәргә тырышты.
Әлбәттә, шикаятьләр дә, сайлауны оештыруга кагылышлы кимчелекләр дә бар, ләкин аларның
характеры да, саны да сайлауларның законлы үтүен шик астына куярлык дәрәҗәдә түгел. Дәүләт
җыелышы-Корылтайга сайлаулар, һичшиксез, законлы дип табылачак.
Политолог фикеренчә, Дәүләт җыелышының эшчәнлеге нәтиҗәле булсын өчен барысының да
стратегияне аңлавы мөһим. “Төрле партияләр вәкилләренең төбәкне үстерүдәге гомум җаваплылыкны
аңлаулары мөһим. Моңардан тыш, әлбәттә, парламентта урындагы власть эшчәнлеген хокукый, законнар
нигезендә тәэмин итәрдәй көчле бер партия булуы зарур. Менә шушы шартлар үтәлгән очракта Корылтайның
эше дә конструктив, гражданнар өчен аңлаешлы һәм файдалы булачак”.

Дәүләт җыелышы-Корылтайга депутатлар сайлау
көнендә мәдәният, сәламәтлек саклау, спорт
юнәлешләрендә бик күп файдалы һәм күңелле чаралар оештырылды.
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“ГАЗПРОМ” —
ыШАНычлы ДУСТыБыЗ

Гомумән, “Бердәм Русия”
партиясенең төбәк бүлекчәсеннән
белдерүләренчә, бүген республикада 14 федераль һәм 18 төбәк
проекты тормышка ашырыла.
Әлбәттә, тәү чиратта халык
мәнфәгатьләрен кайгыртып, чын
мәгънәсендә кешеләр өчен башкарылган бу күләмле эшләр сайлаучылар күзеннән, игътибарыннан
да читтә калмый. Һәм, әлбәттә
инде, халык аңында, күңелендә
“Бердәм Русия” партиясенә карата
уңай караш, фикер, хис-той гыларның да ныгуына булышлык
итә. VI чакырылыш Дәүләт
җыелышы-Корылтайга узган ялларда үткән сайлау нәтиҗәләре дә
шуның ачык үрнәге булып тора.
Һәм фаразлануынча, алдагы чорда
“Бердәм Русия” партиясе илнең
сәяси аренасында да, халык арасында да үз позицияләрен тагын
да ныгытачак кына. чөнки ул якын
чорда, әле тормышка ашырылучы
проектлар белән бергә, яңаларын
да җәелдерергә ниятли. Ягъни партия тормышы бертуктаусыз
хәрәкәттә. Ә хәрәкәт булган җирдә,
һәрвакыт бәрәкәт тә була. Шуңа
да вәгъдәләрен һәрдаим эш белән
раслап килүче “Бердәм Русия”
партиясеннән сайланган депутатлардан ил, төбәк, гомумхалык
мәнфәгатендә яңадан-яңа файдалы эш-гамәлләр, мөһим башлангычлар көтик!
Илдар ФАЗЛЕТДИНОВ.
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Кешеләр өчен эшләргә!
Автор фотосы.

“Шәһәр мохите” — авылда!
Краснокама районында өстенлекле проектларны гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә
бик күп социаль-мәдәни объектлар яңартылды

Табиб Ирина Сафина сайлаучы
Юлия Якупованы кабул итә.

Башкаланың Калинин районында көзге ярминкәләр
гөрләде. Алар Интернациональ һәм Машина төзүчеләр
урамнары, Мушников һәм Баландин урамнары чатларында оештырылды. Анда килүчеләргә яшелчә-җимеш, ит,
сөт ризыклары, бал тәкъдим ителде.
Сайлау участокларында сәламәтлек үзәкләре эшләп
торды. Анда килүчеләрне табиблар карады, төрле
юнәлештә медицина тикшерүләре белгечләре эшләде.
Башкаланың Орджоникидзе районындагы 303нче сайлау участогында халыкны Республика табиб-физкультура
диспансеры белгечләре кабул итте. Биредә кан басымы,
йөрәк, күзләр сәламәтлеген тикшертергә, кайсыбер анализлар тапшырырга мөмкинлек бар иде. Сайлауга
килүчеләр бу хезмәтләрдән бик теләп файдаланды.
Уфадагы “Кәрвансарай” сәүдә комплексы алдындагы
мәйданда башкала рестораннары һәм кафеларының
“Есть!” фестивале оештырылды. Анда 40ка якын туклану
предприятиесе катнашты. Алар кунакларга дөнья халыклары ризыкларын тәкъдим итте, осталык дәресләре
үткәрде, шулай ук биредә хәйрия аукционнары, концерт
оештырылды.
Баймак, Иглин районнарында сайлау участокларына
дин әһелләре килде, республика тормышындагы мөһим
вакыйга уңаеннан фатыйхаларын бирде.
Кушнаренко районында барлык сайлау участокларында да мәдәни чаралар гөрләп торды. Район үзәгендәге
участокта Мәшгульлек үзәге белгечләре халыкны кабул
итте. Район Сайлау комиссиясе рәисе Флидә
Мөхәммәтҗанова әйтүенчә, нәкъ шундый файдалы һәм
күңелле чаралар сайлауларга бәйрәм төсе өсти һәм
аларның мәртәбәсен арттыра.
Резида ВӘЛИТОВА.

“Балалар спорты” проекты кысаларында Яңа Бура мәктәбенең спорт залына
капиталь ремонт ясалды. Биредә электр
челтәре яңартылды, запас ишекләр булдырылды, җылыту системасы, идәннәр
яңартылды.
— Спорт залы заманча таләпләргә
җавап бирсен өчен аңа күптән ремонт
кирәк иде. Бу максатка 744 мең сум акча
бүленде, шуның күпчелек өлеше – федераль бюджеттан, — ди мәктәп директоры
Зәлифә Петровичева.
Физкультура укытучысы Кирилл Корнилов билгеләвенчә, мәктәп укучыларының
күбесе спорт белән актив шөгыльләнә.

Автор фотолары.

Башкортстан Республикасы Хөкүмәте Аппараты, сөекле
әнисе Вахрамеева Антонида Ивановна вафат булу сәбәпле,
Аппаратның мобилизацион әзерлек бүлеге баш консультанты
Вахрамеева Светлана Николаевнаның авыр кайгысын
уртаклаша.

Төрле федераль һәм республика программалары ярдәмендә Башкортстанда торак пунктлар төзекләндерелә, ямьләнә. Соңгы елларда
Краснокама районында да бик күп объектлар төзелде, яңартылды.
Баскетбол, волейбол, футбол, хоккей һәм җиңел атлетика буенча
секцияләр эшли. Мәктәп командасы ел саен район һәм республика
ярышларында призлы урыннар яулый. Укытучылар коллективы һәм
укучылар заманча спорт залы барлыкка килүен көтеп алды.
Яңа Кабан мәдәният йорты
хезмәткәрләре дә сөенеп бетә алмый, алар күптәнге хыялын тормышка ашырды — клуб өчен яңа
музыкаль җиһаз сатып алды. Мондый мөмкинлекне аларга “Эшлекле
гамәлләр” проекты бирде. Аңа
кадәр исә авылда
Бөек Ватан сугышында
һәлак булганнар истәлегенә
куелган обелискны коймалаганнар, урамнарны яктырту мәсьә ләсе хәл
ителгән.
Саузбаш авылы халкы
да шат. Биредә “Эшлекле
гамәлләр” проекты ярдәмендә Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә куелган обелиск
яңартылган, ветераннар
исемлеге тулыландырылган, мәдәният йорты алды
яңартылган.

Илистәнбәт авылында “Эшлекле гамәл ләр” проекты ярдә мендә авария
хәлендәге клуб төзекләндерелгән, идән
һәм түшәм яңартылган. Авыл халкының
шатлыгы зур, чөнки биредә сәнгать сөйгән,
дәртле халык яши. Авылда бәйрәмнәр
гөрләп уза.
Район үзәге Николо-Березовкада да
узган ел әлеге программа кысаларында
Төзүчеләр урамында балалар мәйданчыгы
төзелде.
Биредә күпчелек яшь гаиләләр яшәгән
берничә күпфатирлы йорт урнашкан, шуңа
да мәйданчыкта иртәннән кичкә кадәр
балаларның шат тавышы тынып тормый.
Быел исә ихатага “Шәһәр мохите” программасы ярдәме белән асфальт түшәлде.

Николо-Березовка авыл
биләмәсе хакимияте башлыгы Александр Карабут
әйтүенчә, эшләр 1,5 миллион
сумга төшкән.
— “Шәһәр мохите” проекты ихата һәм җәмәгать
террито рияләрен төзек ләндерүне күзаллый. Әмма
җәмәгать территорияләрен
төзекләндерү әлегә кадәр
шәһәрләрдә генә бара иде.
Әлеге юнәлештә халык күпләп яшәгән зур авылларда
да эш башлануы яхшы, —
ди Александр Владимирович.
Бу — әлеге программа
кысаларында район үзәгендә
төзекләндерелгән беренче
ихата. Киләчәктә программа
киңәер, аны гамәлгә ашыруга күбрәк акча
бүленер һәм ихаталарыбыз авылларда
яшәүчеләр өчен уңайлыракка әйләнер дип
ышанабыз. Ихатаны төзекләндерү эшләрен
Краснокама юл ремонт-төзелеш идарәсе
коллективы башкарган.
Югарыда атап үтелгән эшләр — соңгы
айларда башкарганнары гына. Ә моңа
кадәр алар күпме булды?! Ә иң сөенечлесе
— алар кыска вакытлы программа түгел,
ә озайлы проектлар.
Гөлнара ГЫЙЛЕМХАНОВА,
“Кызыл таң”ның
үз хәбәрчесе.
Краснокама районы.

