
 

Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ Чӑваш Республикин 

Патшалӑх Канашне янӑ Ҫыру 

 

Хисеплĕ Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн депутачӗсем, паянхи 

пухӑва килнӗ хӑнасем, хаклӑ Чӑваш Ен ҫыннисем! 

 

Эпир паян сирӗнпе ҫитес вӑхӑтри малашлӑхра Конституципе ҫирӗплетнӗ 

тӑрӑх мӗнле ӗҫсем туса пырасси пирки калаҫăпӑр, вӗсене палӑртса хурӑпӑр 

тата мӗнле ӗҫсем туса пурнӑҫа кӗртсе пырассине ҫирӗплетсе хӑварӑпӑр. 

2021 ҫул Чӑваш Ен халӑхӗн ӗҫ паттӑрлӑхӗн паллипе иртрӗ. Сӑр тата 

Хусан хӳтӗлев чиккисене тунӑрапа 80 ҫул ҫитнӗ ҫулталӑкра эпир хамӑра 

вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи хаяр кунсен юхӑмне лекнӗнех туйса илтӗмӗр. Пирӗн асат-

тесемпе аттемӗрсен, асаннесемпе аннемӗрсен ӗҫри тата ҫапӑҫури хӑюлӑхӗпе 

паттӑрлӑхӗн истори страницисенче асӑнмасӑр юлнӑ пулӑмсене тӗплӗн тӗп-

чесе палӑртас ӗҫе историксемпе пӗрле ача сачӗсенчи пепкесемпе шкул ачи-

сем, студентсем, ялсемпе хуласенче тата поселоксенче пурӑнакан ентешсем 

хастарлӑн хутшӑнса хӑйсен пархатарлӑ тӳпине хыврӗҫ. Республикӑра ӑслӑлӑх 

конференцийӗсем, уҫӑ уроксем, музей куравӗсем, акцисем, фестивальсемпе 

конкурссем йӗркелесе ирттернӗ. Документаллӑ тата илемлӗ фильмсем 

ӳкернӗ, литературӑпа музыка произведенийӗсем ҫырнӑ, кӗнекесем пичетлесе 

кӑларнӑ, пӗрлехи информаци порталне туса хатӗрленӗ.  

Ҫапла вара, Чӑваш Республики  пирӗн Тӑван ҫӗршыв  территорийӗнче 

хӳтӗлев чиккисене тунӑ ҫынсен тӗслӗхӗпе ӗҫ паттӑрлӑхӗн геройӗсене ӗмӗр-

лӗхех асра тытса пурӑнассине тытӑмлӑн татса панӑ Раҫҫейри пӗрремӗш ре-

гион пулса тӑчӗ. 

Республикӑра асӑну кунне ҫирӗплетнӗ: Сӑр тата Хусан хӳтӗлев чикки-

сене тӑвакансен Асӑну кунӗ – юпа уйӑхӗн 28-мӗшӗ.  

Паллах ӗнтӗ, тылри ик ҫӗр пин ытла ҫыннӑн чӑн-чӑн массӑллӑ паттӑр-

лӑхӗ – Ҫӗнтерӳ кунне ҫывхартас ӗҫе хывнӑ калама та ҫук пысӑк тӳпе. Тыл ӗҫ-

ченӗсем эвакуациленӗ заводсене ҫӗнӗ вырӑнта ҫийӗнчех хута янине, уй-хирте, 

эвакуаци йӗркипе куҫса килнӗ госпитальсенче ырми-канми вӑй хурса ӗҫленин 

пӗлтерӗшне палӑртмалла. Пирӗн тылри ӗҫ паттӑрлӑхӗпе ҫыхӑннӑ темӑна 

Тӑван ҫӗршыва чунпа парӑннин, ҫитӗнекен ӑрӑва ҫарпа патриотлӑх тата ӑс-

хакӑлпа кӑмӑл-сипет тӗлӗшпе воспитани памалли ырӑ тӗслӗх вырӑнне хурса 

халӑх хушшинче анлӑн сарас ӗҫе  малалла тӑсмалла. 

Раҫҫей Федерацийӗн Президенчӗ Владимир Владимирович Путин Шу-

пашкар хулине ӗҫ паттӑрлӑхӗн хулин статусне парасси ҫинчен тунӑ йышӑну 

аслӑ ӑрури йӑхташӑмӑрсен Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи ҫулӗсенчи ӗҫ пат-

тӑрлӑхӗпе хӑйсене шеллеменлӗхне тивӗҫлипе ҫирӗплетни пулса тӑчӗ. 

Тылри ӗҫ паттӑрлӑхӗн темине анлӑн сарас ӗҫе шкул музейӗсене ата-

лантарса, архив материалӗсене тӗпчемелли наука центрне туса хурса, ҫавӑн 

пекех Наци музейӗнче те, республикӑри районсенче те ялан ӗҫлекен экс-

позицисем йӗркелесе малалла тӑсмалла.  
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 Асӑннӑ ҫул-йӗр тӗлӗшпе тӑвакан ӗҫре шырав отрячӗсен пӗлтерӗшӗ 

пысӑк пулнине шута илсе шырав юхӑмне хутшӑнакансене пурне те тав 

тӑватӑп. Шырав отрячӗсемпе пӗрлешӗвӗсене пулӑшма уйӑрса паракан грант-

сен виҫине ҫӗнӗрен палӑртмалла тесе шутлатӑп. Чӑваш Ен Вӗренӳ мини-

стерствине тивӗҫлӗ сӗнӳсем туса хатӗрлеме хушатӑп. 

 

Куславкка районӗнче ҫӗкленекен «Хӳтӗлев чиккисене тунисене пуҫ 

тайса» асӑну комплексӗ, унти ӗҫсене кӑҫал ҫулла вӗҫлеме палӑртнӑ, ҫав тӗ-

лӗшпе туса ирттернӗ ӗҫсен тулли пӗтӗмлетӗвӗ, хальхи вӑхӑта хаяр вӑрҫӑ ҫулӗ-

сен синкерлӗ кунӗсемпе ҫыхӑнтаракан паллӑ та сумлӑ вырӑн пулса тӑрӗ. 

 Асӑннӑ ӗҫ Раҫҫейри ҫарпа истори обществипе тата «Культура» наци 

проекчӗн «Пултаруллӑ ҫынсем» проектне пурнӑҫлас енӗпе ӗҫлекен комиссипе 

тачӑ ҫыхӑнса пурнӑҫланать. 

 

Хисеплӗ ӗҫтешсем! 

Эпир сирӗнпе вӑрҫӑ ачисем ҫинчен калакан саккуна йышӑнтӑмӑр тата 

ӑна пулӑшу памалли конкретлӑ майсемпе тултарса пыма калаҫса татӑлтӑмӑр, 

палӑртнине халӗ йӗркеллӗн пурнӑҫласа пыратпӑр. 

Тыл ӗҫченӗсем тӗлӗшпе йӗркеленнӗ тӗрӗсмарлӑха тӳрлетни вырӑнлӑ пу-

лассӑн туйӑнать. Йӑлана кӗнӗ тӑрӑх, ӗҫ ветеранӗсене, вӗсем, паллах, хисепе 

тивӗҫлӗ ҫынсем шутланаҫҫӗ, уйӑхсерен паракан тӳлевсем тыл ӗҫченӗсене уйӑ-

ракан тӳлевсенчен пысӑкрах. Ҫав тӳлевсене сахалтан та пӗр тан тумалла тесе 

шутлатӑп. Чӑваш Ен Ӗҫлев министерствине Чӑваш Ен Финанс министер-

ствипе пӗрле тивӗҫлӗ йышӑнусем тума ыйтатӑп. 

 

2022 ҫула Чӑваш Енӗн паллӑ ҫыннисен ҫулталӑкӗ тесе пӗлтернӗ. Ҫапла 

майпа эпир сирӗнпе хамӑрӑн ентешӗмӗрсемпе, маларах ӗҫлесе чапа тух-

нисемпе те, халь пурӑнаканнисемпе те, мӑнаҫланассине малалла тӑсатпӑр.  

Пирӗн ентешсем, Чӑваш Енӗн паллӑ ҫыннисем – ыттисемшӗн паха тӗс-

лӗх! Вӗсен ӗҫӗсемпе ҫитӗнӗвӗсем вара – хӑвӑн тӗллевне лайӑх пӗлсе тӑрсан 

тата суйласа илнӗ ҫулпа чӑрмавсене ҫӗнтерсе малалла ҫирӗппӗн утсан пурне 

те тума пултарнине уҫҫӑн кӑтартса пани.    

Ҫавна май палӑртса хунӑ мероприятисене пурнӑҫланӑ ҫӗре, ҫӗнӗ про-

ектсем пуҫарас ӗҫе республикӑри ӗҫ тӑвакан тата саккун кӑларакан влаҫ 

органӗсемпе вырӑнти хӑй тытӑмлӑх органӗсем кӑна мар, хальхи гражданла 

обществӑн мӗнпур институчӗ, республикӑра пурӑнакан уйрӑм ҫынсемпе ытти 

регионсенчи ентешӗмӗрсем те хастарлӑн хутшӑнасса шанатӑп. 

Паллӑ ентешсене халалласа ирттерме палӑртса хунӑ тӗп мероприяти-

сенчен пӗри Ентешсен форумӗ шутланать. Тӗрлӗ сферӑра курӑмлӑ ҫитӗнӳсем 

тунӑ, тӗнчен тӗрлӗ кӗтесӗнче пурӑнакан ентешӗмӗрсем пӗр вырӑна пуҫта-

рӑнӗҫ. Форум Республика кунне те илем кӳрӗ, тӑван енӗн тӗп пуянлӑхне те 

уҫҫӑн кӑтартса парӗ. 
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Сӑмах май, пирӗн классик тата ҫӗнӗ чӑваш поэзийӗн никӗслевҫи Ҫеҫпӗл 

Мишши хӑйӗн «Ҫӗн Кун аки» сӑввинче тӑван халӑх пуласлӑхне, пирӗн 

Андриян Николаев уҫлӑха вӗҫессине пӗлнӗ пекех палӑртса хӑварнӑ:  

«… Хӑватлӑ ҫӗн чӗреллӗ ҫӗн ӗмӗр чӑвашӗ,  

Хулпуҫҫипе кӑвак пӗлӗте перӗнсе, 

Кун-ҫул уйне тухса хӗвел тумтир тумланӗ, 

Ҫӗн кун ӑна ыталӗ савӑнса, ачашшӑн; 

Умне, ҫӗн ҫул ҫине, ҫӗн чечексем чӗртсе, 

Интернационал кӗперӗ анӗ…»  

 

А.Г. Николаев ячӗллӗ музей-мемориал комплексӗн проектпа смета доку-

менчӗсене ҫӗнетме пӗлтӗрех укҫа-тенкӗ уйӑрнӑччӗ. Анчах та ку енӗпе ӗҫсем 

япӑх пыраҫҫӗ. Чӑваш Ен Культура министерствин пӗтӗм ыйтӑва кӗске вӑхӑтра 

татса памалла тата Чӑваш Ен Строительство министерствипе пӗрле объекта 

укҫа-тенкӗпе тивӗҫтермелли программӑна кӗртмелли проект ӗҫӗсене пуҫарса 

ямалла.  

 

Эпир республика территорийӗнче пурӑнакан мӗнпур халӑхӑн пуян 

культура еткерӗпе тата йӑли-йӗркипе мухтанатпӑр. «Чӑваш чӗлхине сыхласа 

хӑварасси, вӗренесси тата аталантарасси» программӑна пурнӑҫлас тӗлӗшпе 

иккӗмӗш ҫул ӗҫлетпӗр ӗнтӗ. Пирӗн республика территорийӗнче пурӑнакан 

мӗнпур халӑха хӑйӗн культурипе йӑли-йӗркине тата тӑван чӗлхине тивӗҫлипе 

сыхласа упрама майсем туса памалла. Ҫӗршыв Президенчӗ Раҫҫейри Ха-

лӑхсен культура еткерӗн ҫулталӑкӗ тесе пӗлтернӗ ҫулта ҫакӑн ҫинчен тепӗр 

хут аса илни кӑна мар, асӑннӑ сферӑри ӗҫсене тытӑмлӑн йӗркелесе яни пӗл-

терӗшлӗ. 

Эпир ҫӳлерех асӑннӑ программа шайӗнче тума пуҫланӑ ӗҫ лайӑх никӗс 

хывса хӑварчӗ. Сӑмахран, Наци тӗррин шкулӗ ӗҫлесе кайрӗ, унта респуб-

ликӑри ватӑсем те, кӗҫӗн ҫултисем те вӗренеҫҫӗ. Тӗрӗ кунне уявланӑ шайра 

тӗрӗ ӑстисем икӗ ҫул хушшинче ҫакӑн пек  шедеврсем туса хатӗрлерӗҫ: 2020 

ҫулта – Сурпан ПӖРЛЕ, 2021 ҫулта – Чӑваш Енӗн тӗрленӗ картти. Вӑл пире 

Раҫҫейӗн тӗрленӗ карттине тума хавхалантарчӗ. Пире Федераци Правитель-

ствинчи ӗҫтешсем пулӑшрӗҫ, эпир вара асӑннӑ проекта Раҫҫейри мӗнпур 

регион хутшӑнассине тивӗҫтертӗмӗр. 

«Раҫҫейӗн тӗрленӗ картти» вӑл – туслӑн тата килӗштерсе пурӑнма чӗ-

некен йыхрав, Тӑван ҫӗршыва юратнине, вӑхӑтпа кун-ҫулӑн, территорисемпе 

пулӑмсен, Раҫҫей халӑхӗсен хальхи пурнӑҫӗпе аваллӑхӗн ҫыхӑнӑвне ытарлӑн 

палӑртмалли май. Чӑваш Ен Культура министерствине ку тӗлӗшпе палӑртса 

хунӑ ӗҫсене йӗркеллӗн тата вӑхӑтра пурнӑҫлассине тивӗҫтерме ыйтатӑп. 

Хулашӑн та, ялшӑн та пӗрешкел культура хутлӑхӗн хальхи инфра-

тытӑмӗ обществӑна ҫирӗппӗн те килӗшӳллӗн аталантармалли никӗс пулса тӑ-

нине эпир пурте лайӑх ӑнланатпӑр. Ҫакӑн валли республика Правительстви 

иртнӗ ҫулсемпе танлаштарсан питех те пысӑк бюджет инвестицийӗсем 

уйӑрать. Чӑваш Ен Культура министерстви асӑрхаса тӑракан отрасльсене уйӑ-

ракан укҫа-тенкӗ калӑпӑшӗ Чӑваш Республикин пӗрлештернӗ бюджетӗнче тӑ-
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ватӑ ҫул хушшинче икӗ хут ӳснӗ тата 2020 ҫулта 3,8 миллиард тенкӗпе 

танлашнӑ, 2021 ҫулта – 4,4 миллиард тенкӗпе.    

Паян эпӗ сирӗн умӑрта Чӑваш патшалӑх филармонийӗн ҫӗнетнӗ ҫурчӗн 

сцени ҫинчен калаҫатӑп. Пӗлтӗр эпир йӗркелӳ ыйтӑвӗсемпе укҫа-тенкӗ тӗлӗ-

шӗнчи пысӑк чӑрмавсене сирсе кунти 2008 ҫултанпа тӑсӑлакан юсавпа ҫӗнетӳ 

ӗҫӗсене вӗҫлерӗмӗр. Малта – курӑмлӑ темиҫе проекта пурнӑҫласси. Вӗсен 

шутӗнче – Чӑваш патшалӑх оперӑпа балет театрне юсаса ҫӗнетесси. Хальхи 

вӑхӑтра «Дом.РФ» Фондпа килӗштерсе ӗҫлесси ҫинчен калакан килӗшӗве алӑ 

пуснӑ, ҫавна май Чӑваш Ен Культура министерстви умӗнче Чӑваш Ен 

Строительство министерствипе пӗрле ҫак проекта 2025 ҫулччен пурнӑҫлас 

тӗллев тӑрать. Унсӑр пуҫне, кӑҫалтан тытӑнса эпир ҫулсерен ялти пиллӗкрен 

кая мар ҫӗнӗ культура ҫурчӗ тумалли пилӗк ҫуллӑх строительстви хута кайни 

тата 10-ран кая мар клуба тӗпрен юсасси, модуль мелӗпе тӑвакан клуб 

йышши культура учрежденийӗсем тӑвасси ҫинчен пӗлтеретпӗр. Ҫак ҫул-йӗр 

валли бюджет ҫинчен калакан саккунра 318 миллион тенкӗ уйӑрса хӑварнӑ.  

Чӑваш Ен Президентӑн «Пушкин картти» анлӑ проектне пурнӑҫланӑ ҫӗре 

хутшӑнакан ҫӗршыври чи лайӑх ҫичӗ регион йышне хастарлӑн кӗрсе ку енӗпе 

ӗҫе пуҫӑнчӗ те ӗнтӗ, асӑннӑ проект ачасемпе ҫамрӑксене республикӑри 

культура учрежденийӗсене тӳлевсӗр ҫӳреме май парать. Паллах, «Пушкин 

карттине» кӑҫал та хастарлӑн пурнӑҫламалла. Кунта ҫӗнӗ произведенисем 

хайлани тата  постановкӑсем лартни те ырӑ витӗм кӳме пултарать. Асӑннӑ 

тӗллеве пурнӑҫлассине пулӑшма культура учрежденийӗсене уйӑрса паракан 

грантсен шутне те, вӗсен виҫисене те пысӑклатнӑ.  

Культурӑпа истори хаклӑхӗсем ҫинче никӗсленсе тӑракан вӗренӳ – 

вӗрентӳ – воспитани ӗҫӗ лайӑх аталаннӑ, сывӑ тата социаллӑ яваплӑхлӑ ҫынна 

пӑхса ӳстермелли шанчӑклӑ никӗс шутланать.  

Республикӑра тӑван чӑваш чӗлхине вӗрентме пуҫламӑш классем валли 

вӗренӳ кӗнекисем пичетлесе кӑларнӑ. Вӗренӳ министерствин ҫак ӗҫе малалла 

тӑсмалла,  вӗрентӳ ӗҫ-хӗлӗ валли кӑларакан вӗренӳ кӗнекисен переченьне 

пуянлатса пымалла. 

Ҫав хушӑрах асӑннӑ ыйту тӗлӗшӗнчи тӗп тӗллев пирӗншӗн кашни ачана, 

вӑл ӑҫта пурӑннине, нацине тата мӗнле тӗне ӗненнине пӑхмасӑр, хӑйӗн тӑван 

чӗлхине, тӑван ен историйӗпе культурине вӗренмелли пӗр тан майсем туса 

хурасси пулса тӑрать.  

Пире пулӑшса, федераци центрӗ шкул вӗренӗвӗнче 2022 ҫулта федераци 

патшалӑх ҫӗнетнӗ вӗренӳ стандарчӗсене ӗҫе кӗртме тӗллев палӑртнӑ, вӗсен 

тӗп тивӗҫӗ – тӗнчере конкурентлӑ пулма пултаракан, ҫӗршыва тата тӑван ҫӗре 

чунтан юратакан ҫынна пӑхса ҫитӗнтерме витӗм кӳресси. Паллӑ ентеш-

ӗмӗрсене халалласа ирттерекен мероприятисем ҫав тивӗҫе пурнӑҫлама пу-

лӑшмалли хушма майсем пулса тӑрӗҫ тесе шутлатӑп. 

 

Пӗлтӗр эпир пилӗк шкул тума пуҫламалли тӗллеве палӑртнӑччӗ. Пирӗн 

плансем хута каякан федераци программисем тата вӗсене пурнӑҫламалли 

майсем ҫинче никӗсленсе тӑратчӗҫ. Анчах та сӑмаха калама кӑна ҫӑмӑл, ӗҫе 

пуҫӑннӑ чухне вара тӗрлӗ чӑрмав сиксе тухать. Пӗрремӗшӗнчен, программӑна 
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хута ямалли уҫӑмлӑ тата тӗп виҫесене ҫирӗплетесси вӑраха кайрӗ. Иккӗмӗ-

шӗнчен, ҫӗр лаптӑкӗсене тивӗҫлӗн хатӗрлесе тата йӗркелесе ҫитерес, проектпа 

смета докуменчӗсене туса хатӗрлесе ҫирӗплетес енӗпе хӑйсем ҫине илнӗ ти-

вӗҫсене муниципалитетсем те, ҫурт лартакансем те кирлӗ шайра пурнӑҫла-

манни япӑх витӗм кӳчӗ. Пӗлтӗр йӑнӑшсене тӳрлетсе пысӑк ӗҫ туса ирттер-

тӗмӗр. 

Ҫапла вара, Шупашкар хулин «Университет» микрорайонӗнче 2023–

2024 ҫулсенче тума палӑртакан шкул валли эпир укҫа-тенкӗ уйӑрса пама 

ыйтнине ҫирӗплетрӗҫ. Асӑннӑ шкула кӑҫалах тума пуҫласа тепӗр ҫул вӗҫ-

лемелли майсене пӑхса тухни вырӑнлӑ пулать тесе шутлатӑп. Чӑваш Ен 

Строительство министерствине Чӑваш Ен Вӗренӳ тата Финанс министерст-

висемпе  пӗрле ҫак ыйтӑва  тӗплӗн тишкерсе тухма ыйтатӑп.  

Ял территорийӗсене комплекслӑн аталантармалли программа шайӗнче 

Сӗнтӗрвӑрринче тепӗр ҫул туса пӗтерме палӑртса шкула тума пуҫламалла. 

 «ВЭБ.РФ» Патшалӑх аталану корпорацине хутшӑнтарса 1300 ҫӗнӗ шкул 

тумалли Владимир Владимирович Путин Президент хушӑвӗпе ҫирӗплетнӗ 

программа республикӑна 7 шкул тума майсем йӗркелет.  Вӗсем Шупашкар 

хулинчи «Акварель», «Радужнӑй», «Солнечнӑй», «Ҫӗнӗ хула» микрорайон-

сенче, 14 микрорайонта, ҫавӑн пекех Кӳкеҫре тата Ҫӗнӗ Шупашкар хулисен-

че тума палӑртакан шкулсем. Паллах, ҫакӑ эпир сирӗнпе мӗнлерех вӑр-вар ӗҫ-

леме пултарнинчен килет. 

 

 Чӑваш Ен кивелнин шайӗ 50 процентран та иртекен шкулсемпе ача 

сачӗсене тӗпрен юсамалли анлӑ программӑна ҫӗршыври регионсен хуш-

шинче пӗрремӗш пулса хута ячӗ. Пӗтӗмпе 53 шкула, 35 ача садне тата  ачасен 

сывлӑхне ҫирӗплетмелли 3 лагере ҫӗнетнӗ. Ҫакна тума икӗ миллиард ытла 

тенкӗ янӑ. Асӑннӑ ӗҫӗн тӗп тӗллевӗ –  вӗренӳ ӗҫ-хӗлне йӗркелемелли, ачана 

пултарулӑх тата спорт енӗпе аталантармалли тулли экотытӑм туса хурасси. 

Раҫҫей Президенчӗн хушӑвӗпе килӗшӳллӗн кӑҫал ҫакӑн пек программа 

пӗтӗм ҫӗршывӗпех ӗҫе кӗрет. Чӑваш Республики 2022–2023 ҫулсем валли 

панӑ заявкӑра – 31 шкул. Ҫак тӗллевсем валли пире федераци бюджетӗнчен 

2,3 миллиард тенкӗ уйӑрнӑ. 

Чӑваш Ен Вӗренӳ министерствине тӗп юсав туса ирттермелли тата 78 

шкула 2024–2025 ҫулсенчи объектсен переченьне кӗртес ыйтӑва вырӑнти хӑй 

тытӑмлӑх органӗсемпе пӗрле хастарлӑн та кал-кал ӗҫлесе татса пама хушатӑп. 

 

Унсӑр пуҫне, тӗп юсав программине кӗмен кивелсе ҫитнӗ шкулсене те 

куҫ умӗнче тытмалла. Вӗсем Ҫӗрпӳ районӗнчи Чурачӑк, Канаш районӗнчи 

Янкӑлч салисенчи, Вӑрмар районӗнчи Арапуҫ ялӗнчи, Улатӑр районӗнчи 

Стемас тата Чуварлей салисенчи шкулсем. 

Пирӗн тӗллев – асӑннӑ шкулсенче пахалӑхлӑ пӗлӳ тата воспитани па-

рассине тивӗҫтерме вӑя хурса ӗҫлесси. Федераци майӗсемпе тата мелӗсемпе, 

ҫавӑн пекех республикӑри тата муниципалитетсенчи хамӑрӑн шалти 

майсемпе усӑ курса ҫитес виҫӗ ҫулта вӗсене тӑвас ӗҫе пуҫӑнмалла. 
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Вӗренӳ ӗҫ-хӗлӗн юхӑмӗнче пирӗн ачасен пултарулӑхӗпе кӑмӑл-туртӑмне 

мӗн пӗчӗкренех асӑрхама, ҫавӑн пекех уйрӑмах пултаруллӑ ачасене тупса 

палӑртма пулӑшакан ҫул-йӗре тӗп вырӑна хумалла. Шкул тытӑмӗпе професси 

пӗлӗвӗ паракан тытӑмӑн ӗҫне вара регион экономикине кирлӗ кадрсемпе 

тивӗҫтермелли, ачасене хӑйсен пултарулӑхӗпе туллин усӑ курма пултармалли 

перспективӑсене тӗплӗн уҫса памалли майпа йӗркелемелле. Ҫак тӗлӗшпе аслӑ 

пӗлӳ паракан вӗренӳ заведенийӗсемпе професси вӗренӗвӗн учрежденийӗсем, 

предприятисемпе шкулсем пӗр-пӗринпе тачӑ ҫыхӑнса ӗҫлени вырӑнлӑ 

пулмалла. Чӑваш Ен Вӗренӳ министерствин кӑҫал вырӑнти хӑй тытӑмлӑх 

органӗсемпе пӗрле шкултан тытӑнсах «пӗрремӗш» ӗç профессине алла илме 

майсем туса парассипе çыхӑннӑ пысӑк калӑпӑшлӑ «ВПК 21 – Вӗренӳпе про-

изводство класӗсем» профориентаци проектне пурнӑçа кӗртмелле. Проекта 

хальлӗхе Шупашкарти профильлӗ классен сечӗллӗ шкулсенче ҫак ҫул-

йӗрсемпе пурнӑҫлаҫҫӗ: «Педагогика», «Медицина», «Ял хуҫалӑхӗ», «Маши-

ностроени», «Электроэнергетика» тата «IT». Кунта географи чиккисене ан-

лӑлатни, кашни муниципалитет пӗрлӗхне явӑҫтарни пӗлтерӗшлӗ. 

Чӑваш Ен Вӗренӳ министерствине ҫак ӗҫе, федерацин «Профессио-

налитет» пысӑк калӑпӑшлӑ проекчӗ 2022 ҫулта хута кайнине шута илсе, 

малалла тӑсма, ҫавӑн пекех шкултан вӗренсе тухакансене Чӑваш Рес-

публикин территорийӗнче вырнаҫнӑ аслӑ вӗренӳ заведенийӗсенче тата вӑтам 

професси пӗлӗвӗ паракан учрежденисенче маллалла вӗренме явӑҫтармалли 

мероприятисен комплексне туса хатӗрлеме тата пурнӑҫа кӗртме хушатӑп. 

Совет Союзӗн Геройӗ А.В. Кочетов ячӗллӗ пирӗн Чӑваш кадет корпусӗ 

2018 ҫултанпа ӑнӑҫлӑ аталанать тата республикӑри кадет юхӑмӗн ырӑ тӗслӗхӗ 

пулса тӑрать. Кадет корпусӗн ят-сумне ҫӗклес тата ытти ҫавнашкал учреж-

денисен стандарчӗсене тивӗҫтермелле  тӑвас  тӗллевпе  эпир иртнӗ вӗренӳ 

ҫулӗнчен пуҫласа пӗтӗм кадета тӳлевсӗр вӗри апатпа тата тумтирпе ти-

вӗҫтертӗмӗр. Пирӗн  патриотла воспитани парас ӗҫе малалла  тӑсмалла. 

Патриотла воспитани ӗҫӗнчи компетенцисен центрӗ тата ҫав ӗҫе йӗр-

келесе тӑракан сыпӑк «АВАНГАРД» Центр пулса тӑмалла, вӑл Ҫӗрпӳ райо-

нӗнчи «Звезднӑй» лагерь никӗсӗ ҫинче ҫулталӑкӗпех ӗҫлемелли майпа кӑҫа-

лах  уҫӑлӗ. Унта опытлӑ специалистсем ертсе пынипе Раҫҫей Оборона минис-

терствин методика сӗнӗвӗсене тӗпе хурса пилӗк кунлӑх сборсем ирттерӗҫ. 

Ҫавӑн пекех республикӑри ачасен сывлӑхне ҫирӗплетмелли организа-

цисен инфратытӑмне ҫӗнетсе ачасен пултарулӑхне аталантармалли центрсем 

тӑвас ӗҫе малалла тӑсмалла тесе шутлатӑп. Тӗслӗхрен, «Вӑрманти юмах» – 

санаторипе курорт сиплевӗн, «Шурӑ чулсем» – вӗренӳпе пултарулӑх центрӗ 

тата спорт туризмӗн центрӗ, «Росинка» – физкультурӑпа спорт ҫул-йӗрӗ енӗ-

пе ӗҫлекен центр пулма пултараҫҫӗ. Вӗсен ӗҫ-хӗлне пӗрлехи идеологипе  

тивӗҫтерсе пӗр пӗтӗм йӗркелесе тӑракан орган урлӑ туса пымалла-тӑр. Чӑваш 

Ен Вӗренӳ, Спорт тата Сывлӑха сыхлас ӗҫ министерствисене ҫак ыйтӑва 

тӗплӗн тишкерсе  сӗнӳсем пама ыйтатӑп. 

 

Вӗренӳ пахалӑхӗ ҫине витӗм кӳрекен тӗп сӑлтавсенчен пӗри вӗренӳ 

организацийӗсене пысӑк ӑсталӑхлӑ педагогика кадрӗсемпе ҫителӗклӗ шайра 
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тивӗҫтерни тата вӗрентекенсене тивӗҫлӗн хавхалантарса тӑни пулнине эпир 

лайӑх ӑнланатпӑр. Чӑваш Ен Вӗренӳ министерствине вӗренӳ организаци-

йӗсенче наставник ӗҫне тата ӑслӑлӑхпа тӗпчев ӗҫ-хӗлне пурнӑҫлакан, малта 

пыракан педагогика технологийӗсене саракан, ӗҫтешӗсене методика пу-

лӑшӑвӗ паракан вӗрентекенсем валли хавхалантармалли тӳлевсем уйӑрса 

пама палӑртса отрасльти ӗҫ тӳлевӗн тытӑмне улшӑнусем кӗртесси ҫинчен 

калакан сӗнӳсем тӑратма  сӗнетӗп.  

Правительство ӗҫӗнче ҫамрӑксен политики тӗлӗшӗпе хастарлӑха палӑр-

маллах  ӳстермелле. Ҫав хушӑрах Чӑваш Ен яш-кӗрӗмӗ хастар пулнине па-

лӑртмалла. 

Иртнӗ çулхи пӗтӗмлетӳсем тӑрӑх Чӑваш Республики Раççей çамрӑкӗ-

сен гранчӗсене çӗнсе илнӗ хисеп тӑрӑх ТОП-5 шутне кӗчӗ. DOBRO.RU 

пӗрлехи информаци тытӑмӗнче шута илнӗ волонтерсен хисепӗпе эпир ТОП-

10 шутне кӗретпӗр. Волонтер юхӑмӗнче паян – 65 пин ытла ҫын. Мӗнпур ырӑ 

тӑвакана тав тӑватӑп. Паянхи кун вӗсен ӗҫӗ-хӗлӗ питех те пӗлтерӗшлӗ. Во-

лонтерсем пирӗн тухтӑрсене, ватӑсене, пулӑшу кӗтекен мӗнпур ҫынна пу-

лӑшма чӑн малтан килчӗҫ. 

Пуласлӑх, паллах, паянхи ҫамрӑксенче. Ҫавӑнпа та вӗсене ӗҫ-хӗлӗн пӗ-

тӗм сферине тата пысӑк пӗлтерӗшлӗ йышӑнусем туса хатӗрленӗ ҫӗре явӑҫта-

рассине тивӗҫтермелле, унпа пӗрлех ҫамрӑксене тӗрлӗ енлӗн аталантармалли 

тата пултаруллӑ та тухӑҫлӑ ӗҫлемелли майсем туса пани те пӗлтерӗшлӗ. 

Чӑваш Енре «Ҫамрӑксен ҫурчӗсем», «Ҫамрӑксене аталантармалли цен-

тр» евӗр вырӑн туса хумалла тесе шутлатӑп, вӗсем ҫамрӑксен политики енӗпе 

пурнӑҫламалли тӗп ҫул-йӗрсене пӗр лаптӑкра пӗрлештерме май паракан, 

ҫамрӑксен проектпа пултарулӑх ӗҫӗ-хӗлӗн компетенцийӗн центрне йӗркелеме, 

ҫавӑн пекех ҫамрӑксене кирлӗ тӗрлӗ мероприяти ирттермелли вырӑн пулса 

тӑрӗҫ. Чӑваш Ен Вӗренӳ министерствине ку ыйтӑва Шупашкар хулин ад-

министрацийӗпе пӗрле пӑхса тухма ыйтатӑп. 

Пӗлтӗр эпир ҫамрӑксемпе студентсем валли пултарулӑхри ӑнтӑлушӑн па-

лӑртнӑ республика Пуҫлӑхӗн стипендийӗсене тивӗҫмелли ӳсӗм ҫулне 35 ҫула 

ҫити ӳстертӗмӗр. Стипенди виҫине 2009 ҫултан пуҫласа индексацилемен-

нине шута илсе, ӑна 2 500 тенкӗ таран пысӑклатнине тӗрӗс тесе шухӑшлатӑп. 

2021 ҫулта Раҫҫейре паллӑ пулӑм пулса иртрӗ: Раҫҫейри «Пӗлӳ» общест-

вине малта пыракан вӗренӳ хутлӑхне йӗркелес тӗллевпе ҫӗнӗрен хускатса 

ячӗҫ. Кӑҫал, Паллӑ ентешсен ҫулталӑкне уявланӑ шайра, Раҫҫейри «Пӗлӳ» 

обществин Чӑваш Республикинчи филиалӗпе пӗрле регионти Пӗлӳ мара-

фонне ирттерессине палӑртса хума сӗнетӗп. Вӑл пулӑшнипе пирӗн ҫамрӑксен 

малашнехи аталану ҫул-йӗрне суйласа илме пулӑшакан хӑйсен пӗлӗвӗсене ку 

чухнехи платформа ҫинче ӳстерме май пулать. Лекцисенчен пӗрне хамӑрӑн 

ентеше, тӗнчипе паллӑ карап ӑстине Алексей Николаевич Крылов академике 

халаллама сӗнетӗп. 

 

Хальхи Чӑваш Енӗн тӗп инкекӗсенчен пӗри ҫамрӑксенчен те пӑрӑнса 

иртмест. Республика ытти регионсене ӗҫлеме каякан ӗҫпе тивӗҫтернӗ ҫынсен 

тӳпи енӗпе ҫӗршывра, шел пулин те, тӑваттӑмӗш вырӑнта тӑрать.  
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Ҫавӑнпа Правительствӑн тӗп тӗллевӗсен шутӗнче – ҫынна аталанма тата 

ӑна хӑйӗн пултарулӑхне туллин уҫса пама пулӑшакан майсем тӑвасси, 

предприниматель пуҫарӑвӗсене пулӑшасси, пурӑнма хӑтлӑ тата хӑрушлӑхсӑр 

хутлӑх йӗркелесси, граждансене социаллӑ пулӑшу парасси. 

Асӑннӑ задачӑсене татса памалли тӗп условисен шутне инвестици хас-

тарлӑхне ӳстерни тата экономикӑна аталантарни, бизнеса ҫакӑн пек йӗркепе –   

кашни бизнес-идейӑна ырласа йышӑнса тата кирлӗ вӑхӑтра кирлӗ майпа 

пулӑшу парса – аталантарма майсем туса пани кӗрет. 

Предприниматель тата инвестици ӗҫ-хӗлне пулӑшу памалли тата аталан-

тармалли инфратытӑмӑн халь ӗҫлекен организацийӗсен ӗҫ-хӗлне йӗркелесе 

тӑма пӗлтӗр Чӑваш Республикин Инвестици аталанӑвӗн агентствине туса 

хунӑ. 

Ҫӗнетнӗ Инвестици порталне хута янӑ ӗнтӗ, вӑл «пӗр чӳрече» йӗркепе 

ӗҫленӗ май кашни пулас инвестора пӗр тан майсемпе тивӗҫтерессине гаран-

тилет. Электрон площадкин тӗп тӗллевӗ – бизнес валли пӗр пӗтӗм цифра ӗлки 

пулса пулӑшу ӗҫӗсене илмелли йӗркене ансатлатасси тата вӗсене кӳмелли 

вӑхӑта кӗскетесси пулса тӑрать, ҫакӑ инвесторӑн вӑхӑтне кӗскетме тата укҫи-

тенкине перекетлеме май парать, пулӑшу парас ӗҫе уҫӑмлӑрах тӑвать. Ин-

вестици порталӗ, ӗҫ тӑвакан влаҫ органӗсене, муниципалитетсене тата ытти 

инвестици ӗҫ-хӗлне хутшӑнакансене пӗр вырӑнта пухса, инвесторӑн цифра 

майӗпе ӗҫлекен пулӑшуҫи пулса тӑма тивӗҫ. Портал вак тата вӑтам пред-

принимательлӗх субъекчӗсене патшалӑх паракан пулӑшӑвӑн мӗнпур формине 

тытса тӑрать, вӗсемпе харпӑр хӑй пӳлӗмӗ пулӑшнипе усӑ курма пулать. 

Инвестици проекчӗсен тата инвестици стратегине пурнӑҫлакан команда 

пахалӑхӗ пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Чӑваш Ен Экономика аталанӑвӗн министерствин 

инвестици проекчӗсен портфелӗн пахалӑхне тӑтӑшах тӗрӗслесе тӑмалла, 

бизнес ӗҫне пуҫӑнакан предпринимательсемшӗн те, лайӑх ӗҫлекен бизнес-

семшӗн те бизнеса пулӑшса пымалли майсене анлӑлатса пымалла. 

Хывнӑ укҫа-тенкӗне хӳтӗлесси тата укҫа-тенкӗ хывнӑшӑн хавхалан-

тарасси ҫинчен калакан килӗшӳсене тӗпе хурса инвесторсене пулӑшу па-

малли меле ӗҫе кӗртме кирлӗ документсен пакетне кӗске вӑхӑтрах  пурнӑҫа 

кӗртмелле. 

«Бизнес капитанӗсем» проекта хута яни вырӑнлӑ пулассӑн туйӑнать, вӑл, 

муниципалитетсенчи предпринимательлӗх хастарлӑхне, кашни территорири 

майсемпе рынок малашлӑхне шута илсе, тытӑмлӑн аталантарма палӑртать. 

Лайӑх инвестици лару-тӑрӑвне йӗркелес, бизнеса административлӑ май-

па пусарнине чакарас тӗлӗшпе тӑвакан ӗҫ – ҫакӑ республикӑри пӗтӗм ӗҫлӗхлӗ 

хутлӑхпа экономикӑн тата уйрӑммӑн илнӗ территорин тытӑмлӑ 

йывăрлăхĕсене тухӑҫлӑн татса памалли май. 

Влаҫ органӗсенче граждансене йышӑнмалли кунпа пӗрешкел предпри-

нимательсене йышӑнмалли пӗрлехи куна палӑртса хӑвармалла тата ҫак ӗҫе 

йӑлана кӗртмелле тесе шутлатӑп. 

Уйрӑм ҫын инвестицийӗсене, ялан тенӗ пекех, йӗркелӳ ӗҫӗ енчен лайӑх 

условисем туса хунӑ ҫӗре кӑна мар, ҫаплах инженерипе коммуналлӑ тата 

социаллӑ инфратытӑм шанчӑклӑн ӗҫлекен тата усӑ курма меллӗ вырӑнсене 
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хываҫҫӗ. Пӗлтӗр асӑннӑ сферӑна хывнӑ бюджет инвестицийӗсем 40 процент 

чухлӗ пысӑкланнӑ. Ҫитес виҫӗ ҫулта ҫӗршыв Президенчӗн йышӑнӑвӗсемпе 

килӗшӳллӗн бюджет кредичӗсене тата ытти ҫавнашкал мелсене реструк-

туризациленине пула ирӗкленнӗ бюджет кредичӗсен шучӗпе асӑннӑ ҫул-йӗре 

хывакан инвестици укҫи-тенки тата ытларах ӳссе пырӗ. Чӑваш Республикин 

Правительствин ҫав укҫа-тенкӗпе халӑхӑн пурнӑҫ условийӗсене лайӑхлатма 

та, уйрӑм ҫын инвестицийӗсене хавхалантарма та питӗ тухӑҫлӑн усӑ кур-

малла.  

Унсӑр пуҫне, коммерциллӗ мар экономика секторне аталантарма пулӑ-

шас, социаллӑ тӗллевлӗ коммерциллӗ мар организацисене туса хумалли тата 

аталантармалли майсене кӗртсе, социаллӑ сферӑра ҫӗнӗ технологисемпе чи 

лайӑх практикӑсене сарас тӗллевпе Чӑваш Ен Экономика аталанӑвӗн мини-

стерствине коммерциллӗ мар организацисене пулӑшу паракан ресурс центрне 

йӗркелеме хушатӑп, вӑл коммерциллӗ мар организацисемпе социаллӑ пред-

принимательлӗх организацийӗсене пулӑшу памалли инфратытӑмӑн  пӗр пайӗ 

пулса тӑмалла. 

Хӑй тӗллӗн ӗҫлекенсен институчӗ ҫине те тимлӗн пӑхмалла. Ӑна Чӑваш 

Республикинче вӑя кӗртнӗ самантран (2020 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 1-мӗшӗнчен 

пуҫласа)  тытӑнса ҫакӑн пек майпа ӗҫлессине 30 пин ытла ҫын суйласа илнӗ. 

Хальхи вӑхӑтра хӑй тӗллӗн ӗҫлекенсем, пӗчӗк тата вӑтам предпринимательлӗх 

субъекчӗсем шутланнӑ май патшалӑх ҫав категорие кӗрекенсем валли 

палӑртнӑ пулӑшӑвӑн мӗнпур майӗпе усӑ курма пултараҫҫӗ. 
Нумаях пулмасть Раҫҫей Федерацийӗн Правительствин Председателӗ 

Михаил Владимирович Мишустин хушма хуҫалӑхсене хӑй тӗллӗн ӗҫлекенсен 

институчӗ урлӑ пулӑшу памалли тытӑма туса хатӗрлеме хушрӗ. Аса ил-

теретӗп, килти хушма хуҫалӑхсене пулӑшу памалли унчченхи программа 

вӗҫленнӗ, право уҫлӑхӗнче те ҫавӑн евӗр хуҫалӑх субъекчӗ ҫук. Чӑваш Ен 

Правительстви юлашки икӗ ҫул хушшинче килти хушма хуҫалӑхсене мӑй-

ракаллӑ шултра выльӑх-чӗрлӗх валли субсиди уйӑрса пулӑшнӑ. Чӑваш Ен Ял 

хуҫалӑх министерствин килти хушма хуҫалӑхсене Раҫҫей Федерацийӗн 

Правительствин йышӑнӑвӗсемпе килӗшӳллӗн пулӑшу памалли тытӑмлӑ 

мерӑсем туса хатӗрлемелле. Пирӗн тӗллев – вӗсене хӑйсен бизнесне аталан-

тарма, тавар туса илекенсен регионти тата тӗнчери сыпӑкӗсене хутшӑнтарма 

майсем туса парасси, ҫав майсем вӗсене ӑнӑҫуллӑ предпринимательсем тата 

тӳрӗ кӑмӑллӑ ӗҫ паракансем пулса тӑма  пулӑшчӑр. 

Чӑваш Ен агропромышленноҫ комплексӗн продукцине юлашки ҫулсенче 

ют ҫӗршыври потребительсем ытларах та ытларах килӗштереҫҫӗ. Ҫакӑ лайӑх 

сутӑнакан таварӑн  рынокӗсене анлӑлатса пымаллине тата чӗр тавар туса илес 

ӗҫе тавар туса илекенсене коопераци мелӗпе явӑҫтармаллине тепӗр хут ҫи-

рӗплетсе парать. 

Раҫҫей Федерацийӗн Правительствин Председателӗн ҫумӗ, Федерацин 

Атӑлҫи округӗн кураторӗ Дмитрий Николаевич Чернышенко ырланӑ «Агро-

ӑнтӑлу» проект та ку енӗпе ҫӗнӗ майсем уҫать. 

Ӑна хута яма асӑннӑ проект хальхи вӑхӑтри импорта улӑштарассипе ҫы-

хӑннӑ ҫивӗч ыйтӑва татса пама пулӑшни те, Президент хушнӑ пек экологи 
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тӗлӗшӗнчен таса продукци туса кӑлармалли тата импорта пӑхӑнса тӑрассине 

чакармалли майсем йӗркелени те витӗм кӳни пирки иккӗленместӗп. 

 Пирӗн тӗллев – ӑратлӑ выльӑх-чӗрлӗх, инкубаци ҫӑмартисем, хӑмла, ҫӗр 

улми тата пахча ҫимӗҫ вӑрлӑхӗсем туса илес ӗҫре импорта улӑштарас енӗпе 

пӗр тӑхтаса тӑмасӑр ҫак ҫул-йӗрсемпе ӗҫлеме тытӑнасси пулса тӑрать. Ҫакӑн 

валли ӑратлӑ выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетмелли наукӑпа лаборатори комплексне, 

геномлӑ селекци лабораторийӗсене тата эмбрионсене трансплантацилессине 

кӗртсе, туса хумалла. 

Ҫулталӑкра 50 миллион инкубаци ҫӑмарти илме май паракан пысӑк 

технологиллӗ иккӗмӗш йӗркери йӑх репродукторне тумалли проекта пурнӑҫа 

кӗртмелли ӗҫсене пуҫласа ямалла. Ҫакӑ Чӑваш Ен чӑх-чӗп фабрикисене мӗн 

кирлипе тивӗҫтерме тата Федерацин Атӑлҫи округӗнчи мӗнпур пред-

приятисен кирлӗлӗхне 36 процент шайӗнче тивӗҫтерме пулӑшать. 

Хӑмла туса илессине аталантарма производствӑпа технологи инфра-

тытӑмне туса хурас енӗпе малалла ӗҫлемелле. Ҫакӑ пире Раҫҫейре «симӗс ыл-

тӑн» туса илес енӗпе малта пыракан регион статусне ҫирӗплетме май парать. 

Интенсивлӑ майпа пахча ҫимӗҫ тата ҫӗр улми туса илмелли, вӗсене 

тарӑннӑн тирпейлемелли специализациленӗ вырӑн йӗркелемелле, ҫавӑн пекех 

республикӑри хуҫалӑхсенче ҫӗр улми вӑрлӑхӗн хамӑр ҫӗршыври сорчӗсене 

тӑвас ӗҫе хӑвӑртлатмалла. 

Вак тавар туса илекенсен продукцийӗсене вырнаҫтарассипе ҫыхӑннӑ ый-

тусене татса пама агромаркет тӑвас ӗҫе хӑвӑртлатмалла, вӑл потребительпе 

тӳрремӗн ҫыхӑнса ӗҫлеме те, суту-илӳ ӗҫне дистанци мелӗпе пурнӑҫлама та 

майсем уҫать. 

Правительствӑн идеологине шута илсе эпир республикӑра мӗн туса 

илнине пӗтӗмпех ӗҫлесе тирпейлетпӗр, тирпейлекен предприятисен хӑватне 

ӳстерме тата ҫӗнӗ тавар ушкӑнӗсене туса кӑларассине йӗркелесе ял хуҫалӑх 

продукцине тарӑннӑн тирпейлемелли инвестици проекчӗсене пурнӑҫлама па-

ракан патшалӑх пулӑшӑвӗн мелне малалла тӑсмалла тесе шутлатӑп.  

Сӑмахран, «Агростартап» проекта укҫа-тенкӗпе тивӗҫтермелли калӑпӑ-

ша, федераци укҫи-тенки ҫумне республика нухратне хушса, икӗ хут ӳстерме, 

ҫавӑн пекех кӑҫал ҫырла туса илес ӗҫе «Малашлӑх» грант шайӗнче пулӑшу 

парассине сыхласа хӑварма сӗнетӗп. Ял ҫыннисем пӗр хутчен мар ыйтнине 

тата республикӑра усӑ курман шыв ресурсӗсем нумай пулнине шута илсе ҫав 

программӑна аквакультурӑна аталантарассине те кӗртмелле тесе шутлатӑп.   

Ял хуҫалӑхне пулӑшу памалли мерӑсене пурнӑҫланӑ май, пирӗн ҫакна 

лайӑх ӑнланмалла, отрасле аталантарса эпир ялти пурнӑҫ пахалӑхне ӳстер-

мелли тата яла аталантармалли тӗп майсен никӗсне хыватпӑр. 

Ҫав хушӑрах халӑх пурнӑҫӗн йӑли-йӗркине тивӗҫлипе упракан, ҫынсем 

хӑйсен чӗлхине тата авалтан килекен йӑласене типтерлӗн сыхласа пурӑнакан 

вырӑн шӑпах ял шутланать, ҫавӑнпа та эпир тепӗр пӗлтерӗшлӗ ҫул-йӗре – 

туризма аталантармалли майсем йӗркелетпӗр.  

Паллах ӗнтӗ, туризм пирӗн республикӑна илӗртӳллӗрех тӑвас, ӑна бренд-

семпе сӑнарлас тата тараватлӑх индустрийӗпе потребитель рынокне хушма 

инвестицисем явӑҫтарас енӗпе пӗлтерӗшлӗ ҫул-йӗр пулса тӑрать. Ҫавна май 
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пӗлтӗр эпир Чӑваш Енӗн Туризма аталантармалли агентствине туса хутӑмӑр. 

Ун умне регионти цифра платформине – туризм порталӗ текенскере – туса 

хурас енӗпе пысӑк тӗллев лартнӑ. 

Чӑваш Республикинче туризма аталантармалли патшалӑх программине 

тата концепцине туса хатӗрлесе ҫирӗплетнӗ. Анлӑ стратеги шайӗнче туса 

хатӗрлесе ҫитернӗ «Регионсем хушшинчи «Руна ҫулӗ» бренд маршрутне 

тӑвасси»  проекта 2030 ҫулччен пурнӑҫлас енӗпе «Туризм. РФ» корпораципе 

килӗштерсе ӗҫлесси ҫинчен калакан килӗшӗве алӑ пусса ҫирӗплетнӗ. Чӑваш 

Ен Экономика аталанӑвӗн министерствин кӑҫал Чӑваш Енре туризм пло-

щадкисене е «Руна ҫулӗн» центрӗсене палӑртмалли ӗҫсене туса ирттермелле, 

вӗсем туристсене пулӑшу памалли вырӑнсем пулса тӑрӗҫ.  Ҫапла вара 2024 

ҫулччен Чӑваш Республикин территорийӗнче туризм площадкисен инфра-

тытӑмне йӗркелесе ҫитермелле, вӗсем наци хӑйне евӗрлӗхӗпе наци пӗрлӗхне 

лайӑх кӑтартса пама, руна контентне ӑса хывма пулӑшӗҫ. 

Туристсен юхӑмне ӳстерме ятарлӑ площадкӑра тӑтӑшах паллӑ пулӑмсем 

йӗркелесе ирттерни пӗлтерӗшлӗ. Чӑваш Енре регионсем хушшинчи куравпа 

конгресс комплексне йӗркелемелле. Куравсемпе ярмӑрккӑсем рынокӑн палӑр-

маллах хӑвӑрт аталанакан пайӗ пулса тӑнине шута илсе, Чӑваш Ен Экономика 

аталанӑвӗн министерствине ҫак проекта хута ярассипе ҫыхӑннӑ йӗркелӳпе 

техника тӗлӗшӗнчи пӗтӗм ыйтӑва интересленекен ведомствӑсемпе пӗрле 

пӑхса тухма хушатӑп. 

 

Хисеплӗ ӗҫтешсем! Паян республикӑра ача-пӑча, культурӑпа пӗлӳ, халӑх, 

ял, санаторипе курорт, юхан шыв тата ҫӳрев туризмӗн программисем ӑнӑҫлӑ 

ӗҫлеҫҫӗ.  

Промышленноҫ туризмӗ ҫине тимлӗрех пӑхма ыйтатӑп. 2021 ҫулта 

республикӑри промышленноҫӑн тӑхӑр предприятийӗнче виҫӗ пине яхӑн ҫын 

валли экскурсисем туса ирттернӗ, вӗсенчен 50 проценчӗ – шкулта вӗ-

ренекенсем , техникумсемпе аслӑ пӗлӳ паракан вӗренӳ заведенийӗсен студен-

чӗсем. Сӑмах май, республикӑри промышленноҫ туризмӗн ӗҫне Стратегилле 

пуҫарусен агентстви пысӑка хурса хакланӑ, проекта «Промышленноҫ туризмӗ 

енӗпе турсем проектласси» акселератора кӗртнӗ. Кӑҫал проект ӗҫне респуб-

ликӑри ытти предприятисене те хутшӑнтарма, халӑхӑн тӗрлӗ ушкӑнӗсем 

валли туризм маршручӗсен программисене туса хатӗрлеме хушатӑп. 

Унпа пӗрлех ҫӗнӗрен тӑвакан производство площадкисем промыш-

ленноҫ туризмӗн объекчӗсем пулса тӑма пултараҫҫӗ тата пулса тӑма тивӗҫ те. 

Вӗсем чи малтан Ҫӗнӗ Шупашкар хулинчи ятарлӑ экономика зонин рези-

денчӗсен предприятийӗсем. Кунта, сӑмахран, биопластиксем тата поли-

лактид чӗлхемӗсем туса кӑлармалли Раҫҫейри пӗрремӗш завод тума палӑрт-

нӑ, хӑнӑхнӑ йӑлапа сиенлӗ производствӑсен шутне кӗртекен «Химпром» 

ҫитес 5–6 ултӑ ҫул хушшинче хупӑ производствӑллӑ симӗс предприяти пулса 

тӑмалла. Халӗ предприяти харпӑрлӑхҫисемпе пӗрле унӑн аталану стратегине 

туса хатӗрлес енӗпе ӗҫлетпӗр. 

Ҫирӗплетнӗ килӗшӳсемпе шайлашуллӑн 2022–2025 ҫулсенче ятарлӑ 

экономика зонинчи тӗпленсе ӗҫлекен резидентсем хывакан инвестицисен 
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пӗтӗмӗшле калӑпӑшӗ 15 миллиард ытла тенкӗпе танлашать, пӗр пин ытла 

ҫӗнӗ ӗҫ вырӑнӗ йӗркеленмелле. Ҫакна палӑртса хӑвармалла, сӑмах кунта па-

янхи куна ҫирӗплетнӗ килӗшӳсем пирки пырать. Зонӑна туса хурсанах ҫӗнӗ 

резидентсем хутшӑнасси куҫ кӗрет. 

Кирлӗ документсен пакечӗ Раҫҫей Федерацийӗн Правительствинче те 

ӗнтӗ. Пирӗн тӗллев – чӑрмавсенчен асӑрханасси тата кирлӗ йышӑнӑва ҫывӑх 

вӑхӑтрах кӗтсе илесси. 

Ҫӗнӗ кластерсем тӑвас тӗлӗшпе малалла ӗҫлемелле. Пӗлтӗр туса хунӑ 

кластеризаци центрӗ асӑннӑ ӗҫе тапратса яма пултарчӗ. 

2021 ҫулта пирӗн патра пысӑк технологиллӗ оборудовани туса кӑлара-

кансен «АБАТ» ҫӗнӗ кластерӗ хута кайрӗ, ӑна федерацин промышленноҫ 

кластерӗсен реестрне кӗртнӗ. Ҫитес ҫулсенче ҫӗнӗ тата пысӑк малашлӑхлӑ 

ҫакӑн пек кластерсем йӗркеленмелле: пӳлӗмсене комплекслӑн пуянлатмалли 

изделисем туса кӑларакансен кластерӗ, алӑк тӑвакансен кластерӗ, ҫавӑн пекех 

машиностроени тата хими сферинчи кластерсем. 

Республика Правительствин, уйрӑмах Чӑваш Ен Промышленноҫ минис-

терствин хамӑрӑн предприятисене йӗркеленсе ҫитнӗ коопераци сыпӑкӗсене 

хутшӑнтарас енӗпе те, ҫавӑн пекех наукӑра тата  инноваци ӗҫӗнче ҫӗнӗ япа-

ласем туса хатӗрлес тӗлӗшпе те ҫӗршыври малта пыракан корпорацисемпе 

(Ростех, РЖД, Роскосмос, Россети) тачӑ ҫыхӑнса ӗҫлемелле. 

 Шупашкар тата Канаш хулисенчи виҫӗ индустри паркӗ ҫумне ҫывӑх 

ҫулсенчех бизнеса тытса пыма хатӗрлесе ҫитернӗ тата темиҫе площадка 

хушӑнмалла. Ҫав шутра ҫӳлерех асӑннӑ Ҫӗнӗ Шупашкарти ятарлӑ экономика 

зони, Патӑрьел районӗнчи индустри паркӗ тата Ҫӗнӗ Шупашкар хулинчи 

индустри паркӗ, уйрӑм бизнес республика пулӑшнипе тата патшалӑхпа уйрӑм 

ҫынсен ӗҫтешлӗхӗн йӗркине тӗпе хурса тӑвакан темиҫе промышленноҫ 

площадки. Чӑваш Ен Промышленноҫ министерствин Чӑваш Ен Экономика 

аталанӑвӗн министерствипе пӗрле пӗрлехи управляющи компани туса хурас 

ӗҫе кӑҫалах пуҫӑнмалла. 

 

Чӑваш Ен кӑткӑс конкурс условийӗсенче 2.0 ятарлӑ инвестици конт-

рактне пурнӑҫласси ҫинчен калакан килӗшӗве тунӑ Раҫҫейри пӗрремӗш 

регион шутланать. Республика территорийӗнче импорта улӑштармалли шай-

ра пӗчӗк тата вӑтам хӑватлӑ трактор техникине туса кӑлармалли проекта ӗҫе 

кӗртме палӑртнӑ. Ҫавна май Шупашкарти трактор заводӗнче ҫӗнӗ произ-

водство линийӗ йӗркеленет кӑна мар, вӑл машиностроени сферинчи тӗрлӗ 

енлӗ компетенцисен центрӗ пулса тӑрать. 

Республикӑн ESG-технологисене хастарлӑн алла илме лайӑх майсем пур, 

чӑн малтанах кунта хӗвел батарейисем туса кӑлармалли производствӑна тата 

хӗвел энергетикипе усӑ курмалли технологисене асӑнмалла. Раҫҫейри хӗвел 

модулӗсене туса кӑларакан чи пысӑк предприятипе – «Хӗвел» тулли мар 

яваплӑ обществӑпа пӗрле республикӑра ҫавнашкал электростанцине тумалли 

проекта кӑҫалах пурнӑҫа кӗртни вырӑнлӑ пулать тесе шутлатӑп. Чӑваш Ен 

Промышленноҫ министерствине Чӑваш Ен Экономика аталанӑвӗн минис-

терствипе пӗрле ҫак ӗҫе йӗркелесе яма ыйтатӑп.  
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Кӑмрӑк йӳҫек газӗ «сывлӑш-шыв» системӑра улшӑннине тӗпчемелли 

пилот проектне Шупашкар ГЭСӗн шыв управӗн 200 пин гектар ытла йы-

шӑнакан акваторийӗнче тата ҫыран хӗрринчи пайӗнче карбон полигонӗ туса 

хурса хутшӑнмаллине те асра тытса тӑмалла. Анлӑ стратегин республикӑна 

аталантармалли ултӑ проекчӗ шутӗнче эпир «Атӑл – экологи енӗпе мала 

иртмелли регион» проекта тӑратрӑмӑр. Пуласлӑхра ҫакӑ пире хамӑрӑн вӑй-

лӑрах енсемпе туллин усӑ курма тата верификациленӗ углерод единицисене 

сутма май парать. Чи кирли те пӗлтерӗшли вара экологие тата Шупашкар 

шыв управӗн шыв пахалӑхне лайӑхлатни шутланать. 

 

Раҫҫей Президенчӗ хушнипе ҫӗршыва инфратытӑмпа «ҫӗлесе» ҫы-

хӑнтарас енӗпе анлӑ ӗҫ пырать. Сӑмахран, Чӑваш Ен урлӑ М-12 трасса иртет. 

Асӑннӑ масштаблӑ проекта пирӗн патӑмӑрта чукун ҫул, автомобильпе шыв 

транспорчӗн инфратытӑмӗ вӑйлӑ аталаннине тата Канаш хули ҫывӑхӗнче тӗп 

трассӑн Казахстан ҫул юппине тума палӑртнине шута илсе пурнӑҫлани 

маларах та пӗр хутчен кӑна мар хускатнӑ автомобиль тата чукун ҫул 

транспорчӗсене пӗрлештерекен хаб логистикине тӑвас ыйтӑва ҫӗклет. Чӑваш 

Ен Экономика аталанӑвӗн министерствин Инвестици аталанӑвӗн агент-

ствипе пӗрле ҫак ҫул-йӗре пурнӑҫлассине тӗплӗн тишкерсе вӑраха ямасӑр 

тивӗҫтермелле. 

Ҫын пурӑнакан хӑтлӑ та хӑрушлӑхсӑр тата экологи тӗлӗшӗнчен таса 

хутлӑх этем хӑйшӗн пурӑнмалли вырӑна суйласа илнӗ чухне шута илекен тӗп 

критери, республика Правительствипе вырӑнти хӑй тытӑмлӑх органӗсемшӗн 

вара – пӗтӗм вӑя хурса ӗҫлемелли тӗп ориентир пулса тӑрать.  

Стратегилле пуҫарусен Агентствин версийӗ тӑрӑх, республикӑн старт 

позицийӗсем самаях шанчӑклӑ.  Чӑваш Ен Раҫҫей регионӗсенчи пурнӑҫ паха-

лӑхӗн рейтингӗн лидерӗсем шутланакан Мускав, Тюмень облаҫӗ, Санкт-

Петербург пек пысӑк агломерацисемпе тата лайӑх кӑтарту тунӑ ытти 

регионсемпе пӗрле пӗрремӗш теҫеткене кӗчӗ. 

Паллах ӗнтӗ, пирӗн ҫынсен пурнӑҫ пахалӑхне ӳстерес тӗллевпе татса 

памалли ыйтусем нумай-ха. Халӑха хумхантаракан ҫивӗч ыйтусем хуш-

шинче – пурӑнмалли ҫурт-йӗрпе коммуналлӑ хуҫалӑх сферинче паракан пу-

лӑшу ӗҫӗсен пахалӑхӗ, шывпа тивӗҫтересси, обществӑлла транспорт ӗҫӗ, хытӑ 

сийлӗ ҫулсен пахалӑхӗ, ҫулсемпе тротуарсене юртан тасатасси, ҫӳп-ҫапа 

вӑхӑтра тата йӗркеллӗн турттарса тухманни тата ыт.те. Влаҫ органӗсен тӗл-

левӗ – халӑхпа ҫыхӑнса ӗҫлемелли майсемпе шута илнӗ ҫивӗч ыйтусем ҫине 

васкавлӑн тимлӗх уйӑрасси. Ҫакна Чӑваш Республикинчи Регион управ-

ленийӗн центрӗ хастарлӑн пурнӑҫлать, асӑннӑ ӗҫе тивӗҫлипе туса пырса вӑл 

Раҫҫей Федерацийӗнче рейтингри лайӑх вырӑнсене йышӑнать. Пирӗн ҫав-

нашкал пулӑшу ӗҫӗсене, ҫав шутра халӑхпа ҫыхӑнса ӗҫлемелли халь ӗҫлекен 

порталпа тата «Инцидент-менеджментпа» усӑ курса, малалла аталантар-

малла, ҫынсене хӑйсен шухӑшӗсене пӗлтерме тата анлӑн сӳтсе явмалли ый-

тусене татса парас ӗҫе хутшӑнма пулӑшакан майсем туса памалла.  
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Пурӑнмалли ҫурт-йӗр строительстви, экономика аталанӑвӗн драйве-

рӗсенчен пӗри пулса, пурнӑҫ условийӗсене хальхи стандартсем тӑрӑх йӗр-

келес енӗпе пӗлтерӗшлӗ ӗҫ-хӗл пурнӑҫлать. Пӗлтӗр республика пурӑнмалли 

ҫурт-йӗр хута ямалли плана юлашки ҫулсенче пуҫласа пурнӑҫларӗ, стро-

ительство калӑпӑшне унчченехи ҫулпа танлаштарсан 24 процент чухлӗ ӳс-

терчӗ. Пирӗн халӗ асӑннӑ кӑтартусене сыхласа хӑвармалла кӑна мар, вӗсене 

малашне ҫирӗппӗн ӳстерсе пырассине тивӗҫтермелле. 

Пӗлтӗр ҫурт-йӗре комплекслӑ майпа лартмалли площадкӑсенче инфра-

тытӑм объекчӗсене маларах туса хурассине тивӗҫтерме бюджет укҫи-тенкине 

625 миллион тенкӗ ытла уйӑрнӑ, 150 пин тӑваткал метр пурӑнмалли ҫурт-йӗр 

тума кирлӗ условисем йӗркеленӗ. 

Ҫитес ҫулсенче асӑннӑ тӗллевсене пурнӑҫлама каякан тӑкаксене па-

лӑрмаллах ӳстерме палӑртнӑ. Пӗлтӗр Раҫҫей Правительстви инфратытӑм тума 

паракан бюджет кредитне 3,7 миллиард ытла тенкӗ  шайӗнче уйӑрса парас-

сине ырланӑ. Ҫак укҫа-тенкӗне 800 пин тӑваткал метр пурӑнмалли ҫурт-йӗре 

комплекслӑ майпа лартма палӑртакан пилӗк площадкӑра инфратытӑм объек-

чӗсене маларах туса хумалли ӗҫе тивӗҫтерме яма палӑртнӑ. 

Ҫавӑн пекех республикӑн хула тӑвас ӗçӗн вӑй-хӑватне, пурӑнмалли çурт-

йӗр тума уйӑрса панӑ çӗр лаптӑкӗсене тухӑçлӑн алла илесси тата харпӑр хӑй 

лартакан ҫурт-йӗр объекчӗсене туллин шута илесси çине уйрӑмах тимлӗн 

пӑхса, çӗнӗлле палӑртмалла тесе шутлатӑп. Ҫакна тума Чӑваш Ен Строи-

тельство министерствипе Чӑваш Ен Экономика аталанӑвӗн министертвине 

вырӑнти хӑй тытӑмлӑх органӗсемпе пӗрле асӑннӑ объектсен инвентаризацине 

тивӗçлӗ шайра туса ирттерме хушатӑп. 

2021 çулта 4,5 пин çын, е 1400 çемье, хӑйӗн пурӑнмалли условийӗсене 

лайӑхлатрӗ, вӗсен чӗрӗк пайӗ пӗлтӗр йышӑннӑ çӗнӗ пулӑшу майӗсемпе усӑ 

курчӗ. Ку вӑл ипотека тӑрӑх тӳлемелли малтанхи тӳлеве татма пӗр хутчен 

уйӑракан укҫа-тенкӗ тата тӑлӑх ачасене, çула çитмен сакӑр е ытларах ачаллӑ 

çемьесене паракан пурӑнмалли çурт-йӗр сертификачӗ. Асӑннӑ майсен вӑйӗпе 

усӑ курассине май килнӗ таран анлӑлатма сӗнетӗп, мӗншӗн тесен иртнӗ çулхи 

практика ҫав майсем пурӑнмалли çурт-йӗр юрӑхлӑхне тивӗçтерес енӗпе те, 

хӑйсене килӗшекен варианта суйласа илес тӗлӗшпе те ҫынсемшӗн меллӗ 

пулнине кӑтартса пачӗ. 

Эпир кивелсе юрӑхсӑра тухнӑ тата авариллӗ пурӑнмалли ҫурт-йӗртен 

ҫынсене урӑх вырӑна пурӑнма куҫармалли хальхи программӑна срокчен вӗҫ-

леме тӗллев лартрӑмӑр. Тӗслӗхрен, пӗтӗмӗшле лаптӑкӗ сакӑр пин тӑваткал 

метрпа танлашакан авариллӗ 24 нумай хваттерлӗ çуртри 219 пӳлӗмре пурӑ-

накан 530 ҫынна урӑх вырӑна куҫарма йышӑннӑ. Ҫакӑ пире Президентӑн 2020 

çулхи кӑрлач уйӑхӗн 1-мӗшӗ тӗлне авариллӗ тесе йышӑннӑ ҫурт-йӗр тӗлӗшпе 

ҫирӗплетнӗ ҫавӑн пек ятлӑ программине 2023 çултах кӗме май парать. Кунта 

вара калаçу 300 çурт, 4 пин ҫын, 80 пин тӑваткал метр пурӑнмалли çурт-йӗр 

çинчен пырать. Анчах та ҫӗнӗ программӑна кӗрес тесен, халӗ вӑйра тӑракан 

программӑна вӗçлемелле. 

Пӗлтӗр Раççей Президенчӗн йышӑнӑвӗсемпе харпăрлăхри черетлӗ 528 

çурта газ кӗртнӗ. Ҫавнашкал тата 1873 çурт – çитес çулхи ӗçсен планӗнче. Ку 



15 

цифрӑсем юлашкисем пулманнине шанса тӑратӑп.  Вӗсем, паллах, тата та пы-

сӑкланаҫҫӗ. Эпир  ку енӗпе ӗҫлеме хатӗр. Асӑннӑ кӑтартусене «Газпром» 

ПАОпа килӗштерсе ӗçленине пула тума май килчӗ. Ҫакӑ пире чылай хушӑ 

сӳтсе явакан черетлӗ ыйтӑва татса парассине –  Шупашкар хулин Атӑл леш 

енчи территорине газ илсе ҫитерессине – кӑҫал вӗçлеме пулӑшассине те ша-

натӑп. Ку чӑннипех пӗлтерӗшлӗ пулӑм, ҫакна пӗр иккӗленмесӗрех калатӑп, 

вӑл унта инвестицин пысӑк проекчӗсене пурнӑçлассине тапратса ярӗ. Анчах 

та асӑннӑ территорине аталантармалли принципсемпе стандартсене халех, 

вӑл Шупашкар агломерацийӗн пайӗ пулнине шута илсе, палӑртса хӑвармалла. 

Республикӑн тӗп хули йӗри-тавра вырнаçнӑ территорин (кунта 75 процент 

чухлӗ производство хӑвачӗсем, наукӑпа инноваци вӑй-хӑвачӗ чӑмӑртаннӑ, 

республикӑри халӑхӑн 65 проценчӗ пурӑнать) малалла ӳсме те майӗсем пур. 

Ҫав хушӑрах уйрӑм отрасльсене аталантарассипе çыхӑннӑ ыйтусене татса 

парас ӗҫре вӑл тӗп вӑй пулмалла тата республикӑн пӗтӗм территорийӗнче 

пурӑнакан ҫынсене кирлӗ сервиспа тивӗçтермелли компетенцисен центрӗ те 

пулса тӑма тивӗҫ. 

Эпир «ДОМ.РФ» корпораципе пӗрле Шупашкар агломерацийӗн мастер-

планне туса хатӗрлес ӗҫе пуҫӑнтӑмӑр. Ҫакӑ пире территорин хула тӑвас ӗçе 

аталантармалли стандарчӗсене çирӗплетме, транспорт, инженери, комму-

наллӑ инфратытӑмӗсемпе тивӗçтерессипе çыхӑннӑ йышӑнусене пурнӑçлама 

май парать. Чӑваш Ен Строительство министерствине çак ӗçе хутшӑнтарнӑ 

муниципаллӑ пӗрлӗхсен администрацийӗсемпе пӗрле палӑртнӑ плансене пур-

нӑçлама ыйтатӑп. 

Республикӑри халӑх пурӑнакан мӗнпур вырӑна тирпей-илем кӗртни тата 

кивелсе ҫитнӗ коммуналлӑ инфратытӑм (вӑл мӗнлерех шайра пулни пирӗн 

ҫынсен пурнӑҫ пахалӑхӗпе тӳрремӗн ҫыхӑннӑ) системисене çӗнетес енӗпе 

пуҫарса янӑ ӗҫ  те кирлисен шутӗнчех. 

Ҫав тытӑмсем кивелсе ҫитнӗ шая 80 процентпа хакланӑ тӗслӗхсем те 

пур. Сӑмах, чӑн малтанах, шывпа тивӗçтермелли тата шыва юхтарса кӑлар-

малли, ӑшӑпа тивӗçтермелли объектсем, электричество сечӗсем тата лифт 

хуçалӑхӗ çинчен пырать.  

Иртнӗ çул Патӑрьел, Шӑмӑршӑ районӗсен, Комсомольски районӗн 

кӑнтӑр пайӗн нумай пӑрӑхлӑ шыв ҫулне туса пӗтерес ӗçе тепӗр хут пуç-

ларӑмӑр. Ҫакна Раççей Федерацийӗн Президенчӗ пулӑшнипе тума май килчӗ. 

Объект вӗçленменнине, строительство ӗçне вара 2014 çултах пуçланнине 

шута илсе кӑҫалах ревизи ӗҫне тата хута яма хатӗрлекен оборудование 

вырнаҫтарса лартассипе ҫыхӑннӑ чылай ӗҫе кӑҫалах тума тивӗ. 

Ҫӗмӗрле хулине шывпа тивӗçтермелли çӗнӗ схемӑна проектлас ӗҫе М-12 

трасса тӑвассипе çыхӑннӑ ӗçсемпе пӗр харӑс туса пыни пысӑк пӗлтерӗшлӗ 

тесе шутлатӑп. 

Эпир пурӑнмалли çурт-йӗрпе коммуналлӑ хуçалӑх тытӑмӗсене Пурӑн-

малли ҫурт-йӗрпе коммуналлӑ хуҫалӑха реформӑлама пулӑшакан фонд укҫи-

тенки шучӗпе çӗнетмелли федераци программи ӗҫлесе каясса кӗтетпӗр, ӑна 

укҫа-тенкӗпе Наци пуянлӑхӗн фондӗнчен тивӗҫтерме  палӑртнӑ. Чӑваш Ен Ҫӗ-
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мӗрле тата Куславкка хулисенче ӑшӑ сечӗсем тума 1,2 миллиард тенкӗ илме 

заявка панӑ та ӗнтӗ.  

2021 çулта «Хулан хӑтлӑ хутлӑхне йӗркелесси» федераци проекчӗ ша-

йӗнче тата республика бюджечӗн укçи-тенки шучӗпе 230 яхӑн обществӑлла 

вырӑна тата картишсен территорийӗсене тирпей-илем кӗртнӗ. Кӑçал та кӑ-

тарту çавӑн чухлех пулӗ. 

Пӗлтӗр эпир картиш территорийӗсене тата обществӑлла вырӑнсене тир-

пей-илем кӗртмелли пӗрлехи стандартсене çирӗплетрӗмӗр. Стандартсем кар-

тишсене хӑтлӑх элеменчӗсемпе палӑртнӑ шайра тивӗçтерессине, çавӑн пекех 

нумай хваттерлӗ çуртсен ушкӑнӗсем валли усӑ куракансен хӑрушсӑрлӑхне 

тивӗçтерекен тата палӑртнӑ стандартсемпе килӗшсе тӑракан нумай функ-

циллӗ комплекссем тӑвассине шута илеççӗ. 

Кӑçал ӳсӗме тата интерессене шута илсе зонӑсем çине пайланӑ 50-ран 

кая мар нумай функциллӗ ача-пӑча вӑйӑ комплексӗсене вырнаçтарма па-

лӑртса хунӑ. Ҫак тӗллеве пурнӑçлама республика бюджетӗнчен 500 миллион 

тенкӗ уйӑратпӑр. Лифт хуçалӑхӗн ӗçӗ-хӗлӗ те пысӑк тимлӗх ыйтать, вӑл 

кивелнин кӑтартӑвӗ республикӑра 70 процентран та иртнӗ. Ӗçлеттермелли 

срокӗ тухнӑ 1883 лифта çӗнетмелле. Чӑваш Ен Строительство министер-

ствин лифтсен ытларах пайне 2023 çултах çӗнетессине шута илсе малашнехи 

ӗçсен планне туса хатӗрлемелле. 

 

Республикӑра вырӑнти пуçарусем çинче никӗсленнӗ обществӑлла инфра-

тытӑма аталантармалли проектсем ӑнӑçлӑ пурнӑçланаççӗ. Кусем пуҫаруллӑ 

проект текенскерсем. 2021 çулта хуласенче 40 пуçаруллӑ проекта пурнӑç-

ланӑ, ялсемпе саласенче вара – çулсем тумалли, коммуналлӑ тата социаллӑ 

инфратытӑма туса хумалли тата çӗнетмелли 916 проекта. Кӑçал валли 862 

проект суйласа илнӗ. Ялта пурӑнакансем те, ял поселенийӗсен админис-

трацийӗсен пуçлӑхӗсем те час-часах ыйтнине шута илсе, 15,3 пин ытла çын 

пурӑнакан муниципаллӑ районсен проекчӗсен пӗтӗмӗшле чи пысӑк хакне 

(халӗ вӑл 10 миллион тенкӗ шайӗнче) 14 миллион тенкӗ таран ӳстерме май 

пур тесе шутлатӑп. 

 

Чӑваш Республики экологи рейтингӗнче яланхи пекех малти вунӑ регион 

шутӗнче тӑрать. Ҫак хӑтлӑ пурӑнма тата регионӑн инвестици илӗртӳлӗхӗ 

валли лайӑх майсем йӗркелекен, пире мӑн асаттемӗрсенчен куҫнӑ  хаклӑх  пи-

тех те пӗлтерӗшлӗ, хисеплӗ ӗҫтешсем. Пирӗн тӗллев, хамӑрӑн ҫак вӑйлӑ енпе 

инвестици ӗҫӗ-хӗлӗнче те, региона аталантарас ӗҫре те тухӑҫлӑ усӑ курса, 

хальхи лайӑх шайри кӑтартусемпе сӑнлавсене ҫитес ӑрусемшӗн упраса хӑ-

варасси пулса тӑрать.   

Иртнӗ çул «Экологи» наци проекчӗн шайӗнче Шупашкар хулин таса-

такан сооруженийӗсене çӗнетрӗмӗр тата Сӗнтӗрвӑрри районӗнче тасатакан 

сооруженисен строительствине проектласа хутӑмӑр, вӑрмансене ҫӗнетмелли 

ӗçсен планне икӗ хут ытла тултарса пурнӑҫларӑмӑр тата хӑйсен территорийӗн 

вӑрманлӑхне 32 процента çити ӳстернӗ çӗршыври 13 регион шутне кӗтӗмӗр.  
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Пирӗн вӑй хумалли тӗпӗр ҫул-йӗр вӑл – коммуналлӑ хытӑ каяшсене тыт-

калас ӗҫе кирлӗ пек йӗркелесси, ирӗк памасӑр пулса кайнӑ ҫӳп-ҫап вы-

рӑнӗсене тата сиенлӗ объектсене пӗтересси. Пӗлтӗр эпир Канаш хулинчи çӳп-

çап вырӑнне пӗтермелли тӗллеве яваплӑха хамӑр çине илнипе çеç вӑхӑтра 

пурнӑçлама пултартӑмӑр. Малашне кун пек йӗркепе ӗçлемелле мар. Чӑваш Ен 

Ҫут çанталӑк министерствин надзор ӗçне çирӗпрех туса пымалла тата кирлӗ 

чухне ытларах пуçарулӑх кӑтартмалла. Тӗслӗхрен, кӑçал Етӗрне хулинчи по-

лигонра ӗçсем пуҫланаҫҫӗ, черетре – тата ытти полигонсем.  

Асӑннӑ ҫул-йӗр енӗпе тумалли хатӗр ӗç планне коммуналлӑ хытӑ 

каяшсене тыткаламалли территори схемине кӗртекен улшӑнусене обществӑпа 

анлӑ сӳтсе явнин пӗтӗмлетӗвӗсем тӑрӑх туса хатӗрлемелле. Ӗçсем «Раççейри 

экологи операторӗ» уçӑ право компанийӗ хутшӑннипе пулса пыраççӗ. Чӑваш 

Ен Ҫут çанталӑк министерствине муниципаллӑ пӗрлӗхсен администрацийӗ-

семпе пӗрле ҫавнашкал улшӑнусене сӳтсе явассипе тата хатӗр ӗç планне 

çирӗплетессипе ҫыхӑннӑ мӗнпур ӗçе I квартал хушшинче туса ирттерме сӗ-

нетӗп. 

Президентӑн углерод витӗмне чакарассипе çыхӑннӑ хушӑвӗсене пур-

нӑçланӑ шайра Атӑл акваторийӗпе мӗнлерех усӑ курмалли майсем пирки эпӗ 

маларах асӑнса хӑвартӑм. 

 

Ҫул-йӗр тата транспорт инфратытӑмӗн тӑрӑмӗ çӳлерех палӑртнӑ çул-

йӗрсемпе пӗрлех халӑх пурнӑçӗн пахалӑхӗшӗн питех те пӗлтерӗшлӗ. Феде-

раци шайӗнче маларах калаçса татӑлни пире «Хӑрушлӑхсӑр лайӑх пахалӑхлӑ 

çулсем» наци проекчӗ шайӗнче 1 миллиард тенке яхӑн хушма укçа-тенкӗ 

илме шанӑҫ парать. Ҫавна май Чӑваш Ен Транспорт министерствин маларах 

калаçса татӑлнӑ ӗҫсене пурнӑҫлассине вӗҫне çитермелле тата асӑннӑ проект 

шайӗнче ҫулсен нормӑпа палӑртнӑ кӑтартӑвӗсене тивӗҫтерес тӗлӗшпе Чӑваш 

Республики хальлӗхе  юлса пынине пӗтермелле. 

Кӑçал тӗп хулари Граждански урама юсаса çӗнетес ӗçсене вӗçлемелле, 

Лапсар тӑкӑрлӑкӗнчи ӗçсене тума пуçламалла. Паян эпир Шупашкар хулин-

чи транспортӑн виççӗмӗш çурма ункине тума пӗтӗмпех хатӗрленсе çитрӗмӗр 

теме пултаратпӑр. 

Чӑваш Ен Транспорт министерствине ку ыйтӑва тӗрӗслесе тӑма тата 

кирлӗ пулсан ҫав тӗллеве пурнӑҫланӑ ҫӗре пире пурсӑмӑра та хутшӑнтарма 

сӗнетӗп. Ҫавӑн пекех муниципаллӑ пӗрлӗхсем хушшинчи автоçулсен хытӑ 

сийлӗ çулсӑр сыпӑкӗсене пӗтерес ыйту та татӑлман-ха. Кӑçал Сӗнтӗрвӑррипе 

Куславкка районӗсем хушшинчи  ҫавнашкал сыпӑка пӗтерме палӑртнӑ, ка-

ярах ыттисемпе ӗҫлеме тытӑнӑпӑр. 

Ҫул çинчи хӑрушсӑрлӑх ыйтӑвӗ те çивӗччисен шутӗнче тӑрать. «Чӑваш 

Республикин çӳреве йӗркелекен тата хӑрушсӑрлӑхпа тивӗçтерекен центрӗ» 

хысна учрежденийӗ туса хунӑ. Анчах та ҫул çӳрев хӑрушсӑрлӑхне тивӗçтер-

мелли  тытӑмлӑ ӗçре, тӗрӗссипе каласан, кал-кал аталану палӑрсах каймасть-

ха. Транспорт министерствине асӑннӑ сферӑри пӗтӗм ӗҫе кӗске вӑхӑтра йӗр-

келесе ҫитерме тата пурнӑçлама тытӑнма ыйтатӑп. 
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Обществӑлла транспорт ӗҫне тата пассажирсем турттарассине çӗнӗрен 

туллин хускатса ямалла, хисеплӗ ӗҫтешсем. Ҫав тӗллевпе транспорт тытӑмӗн 

аталанӑвне планлас ӗҫе пуçланӑ, çакӑ асӑннӑ сферӑна реформӑлассин никӗсӗ 

пулса тӑмалла. Социаллӑ пурнӑҫпа экономика аталанӑвӗн уйрӑм программин 

кураторӗн Денис Валентинович Мантуровӑн харкам пуçарӑвне тата Прави-

тельство Председателӗ Михаил Владимирович Мишустин пулӑшнине пула 

пӗлтӗр эпир 68 çӗнӗ троллейбус тата шыв айӗнчи çунатлӑ «Валдай-45Р» виçӗ 

карап илме пултартӑмӑр. 

Чӑваш Ен Транспорт министерствин кӑçал Атӑл тӑрӑх пассажирсене 

регионсем хушшинче турттарма пуçлассине тивӗçтермелле. Ҫавӑн пекех 

республикӑра пассажирсене турттармалли стратегине туса хатӗрлес ӗҫе вӗç-

лесе ӑна хастарлӑн пурнӑçлама тытӑнмалла.  

Унсӑр пуçне, 2021 çулта Раççей Федерацийӗн Правительстви пирӗн рес-

публикӑна электротранспорт инфратытӑмне аталантарас енӗпе ӗҫлекен 16 

пилот регион шутне кӗртрӗ, çакӑ пире çитес пилӗк çул хушшинче элек-

тричество вӑйӗпе ӗçлекен транспорт хатӗрӗсен шутне самаях ӳстерме май 

парать. Чӑваш Ен Промышленноҫ министерствине республика территор-

ийӗнчи зарядламалли инфратытӑмӑн малашлӑх аталанӑвӗн схемине туса 

хатӗрлеме хушатӑп. Хула ҫыннисене йӗркеллӗн турттарассине тивӗҫтермелли 

ӗҫе вӑй подстанцийӗсене ҫӗнетсе пынипе шайлашуллӑн туса пымалла. 

Республикӑра саккуна пӑхӑнмасӑр вӑрттӑн ĕҫлекен таксисем чылай 

пулни хытах шухӑшлаттарать. Экспертсем палӑртнӑ тӑрӑх, кун пеккисем – 

такси рынокӗнче 80 процент. Ҫавнашкал таксистсем саккуна право, налук 

тата моральпе этика тӗлӗшӗнчен пӑснипе пӗрлех, тӗп хӑрушлӑх кӑларса тӑ-

ратаҫҫӗ, ку вӑл –  пассажирсене турттармалли хӑрушсӑрлӑх йӗркисене пӑсни.  

 

Кӑçал Чӑваш Енӗн сывлӑш хапхи – Андриян Григорьевич Николаев 

ячӗллӗ тӗнчери аэропорт пӗтӗмпех çӗнелсе улшӑнасса кӗтетпӗр. Эпир рейссен 

шучӗ тата маршручӗ хутшӑнса пынине асӑрхатпӑр, эппин, пассажирсен юхӑ-

мӗ те ӳсет. Кунта вӗçевсене тивӗçтермелли техника тӗлӗшӗнчи ыйтусене уп-

равляющи компанипе тата Росавиаципе пӗрле тишкерсе тухни пӗлтерӗшлӗ. 

 

Хисеплӗ ӗçтешсем! 

Кирек мӗнле ӗç-хӗле те ертсе пымалла. Ҫакна пур пек майсемпе туллин 

усӑ курса, теветкеллӗхе чакарса, хӑрушлӑха пӗтерсе тата малашлӑха курса 

ертсе пымалла. Юлашки икӗ çул хушшинче ӗç тӑвакан влаç органӗсем хӑйсен 

ӗçӗ çине пачах урӑхла пӑхма пуçларӗç, хальхилле каласан, улшӑну çулӗпе 

утса тухрӗç. Чӑн малтанах граждан служащийӗсене пӗтӗм ӗç юхӑмне хут-

шӑнтарассине тивӗçтермелли ӗçсене туса ирттернӗ тата ирттереççӗ те.  

 

Атом энергийӗн «Росатом» патшалӑх корпорацийӗпе пӗрле «Тухӑçлӑ 

регион» проект шайӗнче иртнӗ çул эпир республика тата муниципаллӑ влаç 

органӗсен ӗç тухӑçлӑхне ӳстерес енӗпе ӗçлеме пуçларӑмӑр. Сӑмах кунта 

патшалӑх тытса пырас ӗçӗн хаклӑхӗсен çӗнĕ тытӑмне тата корпоративлӑ çӗнӗ 

культурине йӗркелесси çинчен пырать. Ҫакӑ пурте эпир сирӗнпе тӑвакан ӗçӗн 



19 

тӗп заказчикӗсем – Чӑваш Республикинче пурӑнакансем – ыйтнисене тата 

кӗтнисене тивӗçтерме кирлӗ. 

Унсӑр пуçне, мӗнпур ӗç тӑвакан влаç органӗсен ӗç-хӗлне сервис майӗпе 

тивӗçтерекен функцисене централизацилемелли çул-йӗре палӑртнӑ. Ку вӑл 

бухучетпа туяну ӗçӗсем, хуçалӑх тата транспорт тивӗçтерӗвӗ, информаци тех-

нологийӗсем, кадрсемпе тивӗçтересси тата кадрсен вӑй-хӑватне аталанта-

расси, коррупцие хирӗç кӗрешесси. Ҫакӑн пек туни кӗске вӑхӑтрах ком-

петенцисен центрӗсене туса хурассине, сервис шайне ӳстерессине тата пӗр 

условнӑй единица пуçне лекекен тӑкаксене чакарассине тивӗçтерчӗ, ӗç вӑ-

хӑчӗн 527 пине яхӑн сехетне (ӑна ытти ӗçсене пурнӑçланӑ чух усӑ курма пул-

таратпӑр) чакарма пулӑшрӗ, чи кирли – патшалӑх пулӑшӑвӗ памалли вӑхӑта 

чылай кӗскететпӗр. 

Тӗслӗхрен, хӑш-пӗр административлӑ процедурӑсене кӑларса пӑрахнине, 

ӗçе автоматланине, пурӑнакан вырӑна тата пропискӑна пӑхмасӑр йышӑ-

нассине хута янине пула Чӑваш Ен Ӗçлев министерстви кӳрекен социаллӑ 

пулӑшу ӗçӗсене НФЦ офисӗсенче илмелли вӑхӑт 48 сехетрен 2 сехет таран 

кӗскелчӗ. 

2022 çулхи задача – ӗç тӑвакан влаç органӗсен кадрсен резервне çӗр-

шыври тата тӗнчери малта пыракан стандартсемпе килӗшӳллӗн йӗркелесе 

тата асӑрхаса тӑрас процедурӑна вӗçлесси. Ку ӗçе эпир Раççейри Халӑх хуçа-

лӑхӗн тата патшалӑх службин академийӗпе пӗрле пурнӑçлатпӑр. 

Иртнӗ çул республикӑра икӗ муниципаллӑ округ йӗркеленчӗ. Пӗр шайлӑ 

муниципаллӑ пӗрлӗхӗн, ним иккӗленмелли те çук, лайӑх енӗсем япӑххисенчен 

ытларах. Ҫынсемшӗн ӗçе пахалӑхлӑ тата хӑвӑрт туни пӗлтерӗшлӗ. Шайсем 

мӗн чухлӗ ытларах, яваплӑхӗ те çавӑн чухлӗ уçӑмсӑртарах. Маларах тунӑ 

пӗтӗмлетӳсем ӗçсене ертсе пырасси лайӑхланнине те, муниципаллӑ служа-

щисен ӗç укçи шайӗ пысӑкланнине те кӑтартаççӗ. Хальхи вӑхӑтра ытти 

муниципаллӑ районсем те çакӑн пек çул-йӗре суйласа илчӗç. Тата федераци 

саккунӗсем те çавӑн майлах аталанса пыраççӗ.  

Тӗп суйлав комиссине тата Чӑваш Республикин Пуçлӑхӗн Админи-

страцине çак çӑмӑл мар ӗçре муниципалитетсенчи ӗçтешсене туллин пулӑшса 

пыма ыйтатӑп. 

Цифровизаци тата цифра трансформацийӗ – ахаль сӑмахсем кӑна мар. 

Хӑш-пӗр ӗçсене электронлӑ формата куçарни кӑна та мар. Ку вӑл чи малтанах 

ертсе пырас ӗç, корпоративлӑ культура, тулашри хутшӑнусем тӗлӗшӗнчи тӗп 

улшӑнусем. Цифра трансформацийӗ патшалӑха тытса пырассин шайӗпе Чӑ-

ваш Республикин экономика вӑй-хӑватне ӳстерес, региона хушма инвес-

тицисем явӑçтарас, пысӑк тухӑçлӑ ӗç вырӑнӗсем туса хурас, социаллӑ сферӑна 

аталантарас енӗпе пысӑк витӗм кӳрет. 

Иртнӗ çул эпир сирӗнпе Цифра трансформацийӗн стратегине тата Про-

граммине хатӗрлес тата хӳтӗлес енӗпе калама çук пысӑк ӗç туса ирттертӗмӗр. 

Ҫавна май Чӑваш Ен тӑратнӑ проектсен шучӗпе (17 отрасльти 128 проект) 

Раççейри регионсенчен пӗрремӗш виçӗ регион шутне кӗме пултарчӗ. Халӗ 

вӗсене хастарлӑн пурнӑçа кӗртмелле. 
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Чӑн малтанах НФЦ ӗç-хӗлне централизацилемелле. Ҫакӑ патшалӑх тата 

муниципаллӑ пулӑшу ӗçӗсене илме кирлӗ докуменсен хисепне чакарать çеç 

мар, социаллӑ пулӑшӑва экстерритори принципӗпе, урӑхла каласан хӑш вы-

рӑнта регистрациленине пӑхмасӑр, паракан мелпе илессине тивӗçтерет. 

ТелеНФЦ сервис усӑ куракансемшӗн меллӗ пулнине кӑтартрӗ кӑна мар, 

тӗнчери IT конкурс эксперчӗсене те тыткӑнларӗ. Ку проект бизнеса пулӑшса 

пырас тата аталантарас тытӑма НФЦ офисӗсен анлӑ сетьне хутшӑнтарма, 

çавна май цифра мелӗпе те, предприниматель хӑй специалистпа тӗл пулса 

калаçни урлӑ та пулӑшу пама май парать. Кӑçал çак сервиса туллин пур-

нӑçлама, çав шутра аякран çыхӑнса пулӑшу парассине тата предприни-

мательсене онлайн-консультаци парассине кӗртсе, çавӑн пекех ТелеНФЦ 

формата граждансене право енӗпе онлайн-пулӑшу пама (ку пире рес-

публикӑри тӳлевсӗр юридици пулӑшӑвӗ илмелли вӑхӑта чакарма пулӑшӗ) усӑ 

курма тӗллев лартатӑп. 

Отрасльсен проекчӗсене те хута ямалла. Тӗслӗхрен, ял хуçалӑхӗнче 

«Цифрӑллӑ ял хуçалӑхӗ» наци платформине кӗрессине, ӑратлӑ выльӑх-чӗр-

лӗхӗн централизациленӗ цифра платформине туса хурассине, фермер апатне 

кирлӗ çӗре çитерсе паракан «Хамӑрӑнни. Тӑванни» цифра платформине ӗçе 

кӗртессине тивӗçтермелле, транспорт отраслӗнче – 2024 çул тӗлне интел-

лектуаллӑ транспорт тытӑмне хута ямалла, энергетикӑра – трансформаци 

тӗллевлӗ «Комплекслӑ цифрӑллӑ энергорайон» проекта пилот йӗркипе хута 

ямалла, унӑн тӗллевӗ – энергетика ресурсӗсене çитерсе парас тата усӑ курас 

ӗçе лайӑхлатасси, пурнӑç хӑрушсӑрлӑхӗн сферинче – «Хӑрушлӑхсӑр хула» 

аппаратпа программа комплексӗн регионти пайне общество хӑрушсӑрлӑхне, 

право йӗркине тата пурӑнмалли хутлӑха комплекслӑн тивӗçтермелли темиçе 

шайлӑ тытӑм евӗр туса хумалла. 

Тӗрӗслевпе надзор ӗç-хӗлӗн цифра трансформацийӗ уйрӑм çул-йӗр 

шутланать. 2021 çулта Чӑваш Республикин çак ӗçе пурнӑçлакан мӗнпур влаç 

органӗ çӗнӗ цифра платформи çине куçрӗ. Ку платформа уçӑмлӑ, ӑнланмалла 

пулнипе тата предпринимательсем валли палӑртнӑ çирӗп йӗркепе пур-

нӑçламалли требованисене уçӑмлӑн сӑлтавланипе палӑрса тӑрать, эппин, 

бизнес тӗрӗслевпе надзор ӗç-хӗлне кирлӗ пек йышӑнассине тивӗçтерет. 

Ҫак ӗçе пурнӑçлакан Чӑваш Республикин ӗç тӑвакан влаç органӗсем тата 

вырӑнти хӑй тытӑмлӑх органӗсем умне тӗрӗслев мероприятийӗсем туса ирт-

терессинчен йӗркене пӑснисене асӑрхаттарасси çине куçма тӗллев лартатӑп. 

Айӑпласси тӗп вырӑнта пулмалла мар. Кун пек майпа ӗҫлени тухӑçлӑрах 

пулать, бизнеса административлӑ майпа пусарнине чакарма тата бизнеса ерт-

се пыма тан майсем йӗркелеме пулӑшать. 

Йышӑнусем тума хатӗрленнӗ тата вӗсене çирӗплетнӗ чухне информаци 

тата экспертпа тишкерӳ тӗлӗшӗнчен тухӑçлӑ технологи пулӑшӑвӗпе тивӗç-

терес, патшалӑх, регион тата муниципалитет управленийӗн органӗсем пӗр-

пӗринпе хутшӑнса ӗçлессин шайне ӳстерес тӗллевпе Чӑваш Республикин 

Пуçлӑхӗн Лару-тӑру центрне туса хумалла тесе шутлатӑп. 

Чӑваш Енӗн халӑх пурӑнакан пӗтӗм вырӑнне пысӑк хӑвӑртлӑхлӑ ин-

тернетпа тивӗçтерни пирӗн ӗçӗн тепӗр пысӑк пӗлтерӗшлӗ çул-йӗрӗ шутланать, 
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çакӑн пек кӑна кашни çынна çӳлерех асӑннӑ ырлӑхпа тивӗçтерме пул-

таратпӑр. Кун пирки пӗлтӗр те калаçнӑ, ыйтӑва 2024 çулта татса пама тӗллев 

лартатӑп. 

 

Хисеплӗ ӗçтешсем! 

Аталаннӑ экономикӑпа хӑтлӑ пурнӑç хутлӑхӗнче те çынсене тата 

çемьесене пулӑшу парасси патшалӑхӑн пӗлтерӗшлӗ ӗçӗ пулса юлать. 

Чӑваш Республикин бюджет çинчен калакан вӑйра тӑракан саккунӗнче 

граждансене паракан социаллӑ тӳлевсемпе пособисене прогноз кӑтар-

тӑвӗсемпе килӗшӳллӗн 4 процент чухлӗ индексацилессине палӑртса хӑварнӑ. 

Анчах та пӗлтӗр чӑн инфляци чылай пысӑкрах пулса тухрӗ. Асӑннӑ тӳлевсене 

инфляцин чӑн шайне тӗпе хурса нарӑс уйӑхӗн 1-мӗшӗнчен пуçласа 8,8 про-

цент чухлӗ индексацилеме сӗнетӗп – Чӑваш Республикинче иртнӗ тапхӑрта 

йӗркеленнӗ потребитель хакӗсен индексне шута илсе. 

Иртнӗ çултан пуçласа мӗнпур социаллӑ тӳлеве социаллӑ казначейство 

принципӗпе тӳлемелли меле пурнӑçа кӗртме пуçларӑмӑр. Президент пат-

шалӑх пулӑшӑвӗн тивӗçлӗ мерисем çинчен калакан информацие граждансене 

харпӑр хӑй даннӑйӗсен никӗсӗ çинче пӗлтерсе тӑма тӗллев лартать. Чӑваш Ен 

Ӗçлев министерствине Чӑваш Ен Цифра министерствипе пӗрле çав тӗллеве 

пурнӑçламалли «çул карттине» тӑратма ыйтатӑп. 

 

Ҫемьепе мӑшӑрлану институчӗ – общество ҫирӗплӗхне, аваллӑхран тӑ-

сӑлакан йӑласемпе пурнӑҫ йӗркине, культурӑпа чӗлхемӗре типтерлӗн сыхласа 

упрассине тивӗҫтерекен паха пуянлӑх. Ҫавӑнпа та пирӗн умра ҫак института 

популяризацилес, çемьесене пур енлӗ пулӑшу парас задача тӑрать. 

Пӗлтӗр эпир пӗр вӑхӑтрах сакӑр е ытларах ачаллӑ çемьесен пурӑнмалли 

условийӗсене лайӑхлатрӑмӑр, нумай ачаллӑ ҫемьесене 150 лаша вӑйӗ таран 

двигатель хӑвачӗллӗ ҫӑмӑл автомашинӑшӑн транспорт налукне тӳлессинчен 

хӑтартӑмӑр, кӑҫалхи вӗренӳ ҫулӗнчен пуҫласа сахал тупӑшлӑ нумай ачаллӑ 

ҫемьесенче ӳсекен 11 пин ытла ачана шкулта тӳлевсӗр вӗри апат ҫитерес 

ыйтӑва татса патӑмӑр. Тата ытти йышӑнусем те турӑмӑр. Ҫак ӗçе çӗршыв 

Президенчӗн çынсене пурнӑçри йывӑр лару-тӑруран хӑтӑлма пулӑшакан 

тулли тытӑм туса хума хистекен хушӑвӗсемпе килӗшӳллӗн малалла туса 

пымалла тесе шутлатӑп. 

Ҫавӑн пекех çемье институтне популяризацилеме тата ӑна пулӑшса пыма 

социаллӑ пурнӑçпа реабилитаци центрӗсен никӗсӗ çинче «Манӑн çемье 

центрӗ» консультаципе методика центрӗсем уçӑлни пулӑшӗ. Кӑçал çавӑн пек 

икӗ центр Ҫӗмӗрле тата Шупашкар хулисенче уçӑлмалла. 

Ҫемье темипе обществӑлла юхӑм та ӗçлени савӑнтарать. Ҫапла, об-

ществӑлла икӗ организаци – Чӑваш Енри Хӗр арӑмсен союзӗ тата Чӑваш Енри 

Ашшӗсен союзӗ «Яланлӑхах пӗрле пулни – çемье пурнӑçӗн тӗп тӗллевӗ» 

проект пурнӑçа кӗрсе пырать. Ӑна уйрӑлусенчен вӑхӑтра асӑрхаттарас тата 

çемьесене çирӗплетес, яваплӑ ашшӗ-амӑшлӑхне йӗркелес, амӑшлӑхпа аш-

шӗлӗх хаклӑхӗсене тавӑрас тӗллевпе пуҫарса янӑ. Усси – куç умӗнче! 2021 

çулта мӑшӑрсемпе тӗл пулса калаçнӑ хыççӑн вӗсенчен 33 проценчӗ çемьесене 
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сыхласа хӑварнӑ. Ҫавнашкал обществӑлла пуçарусене малалла та пулӑшса 

пымалла тесе шутлатӑп. 

Унсӑр пуçне, патшалӑхӑн тата обществӑн пӗлтерӗшлӗ задачисен шутне 

аслӑ ӑрӑва хастарлӑ вӑрӑм ӗмӗрлӗ пулма условисем туса парасси, сывлӑхне 

лайӑх шайра тытса тӑрассипе упраса хӑварасси, ӑна общество тата во-

лонтерлӑх ӗç-хӗлне хутшӑнтарасси кӗрет. Ҫак тӗллевпе социаллӑ тивӗҫтерӳ 

центрӗсен никӗсӗ ҫинче «Манӑн социаллӑ центр»  проект пурнӑçланать. 

Иртнӗ çул çакӑн пек пилӗк модель центрӗ Улатӑр, Куславкка, Шупашкар, 

Ҫӗмӗрле тата Ҫӗнӗ Шупашкар хулисенче уçӑлнӑ. Вӗсенче физкультура, 

художествӑлла пултарулӑх занятийӗсем ирттереççӗ, компьютер тата финанс 

пӗлӳлӗхне ӳстереççӗ. Ҫулталӑк хушшинче тата тепӗр виçӗ районта – Канаш, 

Шупашкар тата Етӗрне районӗсенче çак проекта пурнӑçа кӗртме палӑртнӑ.  

Тӗп çул-йӗрсен шутӗнче – инвалидсене, инвалид ача пур çемьесене пат-

шалӑх пулӑшӑвӗ парасси, вӗсене пурӑнма лайӑх хутлӑх тата тан майсем туса 

парасси. Республикӑри районсемпе хуласенчи реабилитаци пулӑшӑвне иле-

кен ачасен хисепне ӳстерес тӗллевпе Сывлӑх тӗлӗшӗнчен хавшак ачасемпе 

ҫула ҫитмен ҫамрӑксен реабилитаци центрне çӗнетме палӑртнӑ. Ҫавӑн пекех 

2022 çулта пирӗн умра социаллӑ ыйтусене тивӗҫтерекен сферӑра ял çӗрӗнче 

пурӑнакан çамрӑк инвалидсене социаллӑ заказ мелӗпе патшалӑх пулӑшӑвне 

киле пырса парас енӗпе пилот проектне ӗçлеттерме тытӑнмалли тӗллев тӑ-

рать. 

Ҫынсене ытларах чухне ӗç шыранӑ, квалификацие улӑштарнӑ тата ӗçе 

вырнаçнӑ вӑхӑтра пулӑшу кирлӗ. Пирӗн ӗçпе тивӗçтерекен центрсем ӗҫсӗр 

тӑрса юлнӑ е ытти сӑлтавсене пула ӗç шыракан çынсене пулӑшу парас тесе 

чылай ӗç тӑваççӗ. Тӗслӗхрен, социаллӑ контрактсем ӑнӑçлӑ пурнӑçа кӗреççӗ. 

Федераци шайӗнче халӑха ӗçпе тивӗçтерекен центрсене комплекслӑ 

майпа çӗнетмелли пилот проектне кӗме конкурс пӗлтернине шута илсе Чӑваш 

Республикин унта хутшӑнмалла тесе шутлатӑп. Ҫакӑ вӗсене ӗç паракансене 

те, ӗç шыракансене те 24 тата 7 форматпа кӳрекен пулӑшу ӗçӗсен пахалӑхӗн 

хальхи требованийӗсене тивӗçтерекен, пӗрлехи брендпа ӗçлекен кадр цент-

рӗсем евӗр улӑштарса çӗнетме май парӗ. Ҫапла майпа çынсем валли хальхи 

вӑхӑтри меллӗ сервис, центрта ӗçлекенсем валли хӑтлӑ условисем йӗркеленӗç. 

Халӑха сыхласа хӑвармалли, унӑн сывлӑхне çирӗплетмелли, пирӗн çын-

сен хастарлӑ вӑрӑм ӗмӗрлӗхӗ валли условисем туса памалли витӗмлӗ мерӑсен 

пӗлтерӗшӗ те пысӑк. 

 

Хисеплӗ ӗçтешсем! 

Унччен паллӑ пулман йывӑрлӑхпа – çӗнӗ коронавирус инфекцийӗпе тӗл 

пулнӑранпа икӗ çул çитрӗ ӗнтӗ. Пандеми пире самаях лӑскарӗ. Лару-тӑру халӗ 

те çивӗчех-ха. Ҫакна эпир паянхи мероприятие ирттерме хатӗрленнӗ чухне те 

лайӑх туйса илтӗмӗр. «Пиллӗкмӗш хум» вӑй илсе пырать. Паллах, эпир пур-

нӑçри çак йывӑр тапхӑра чӑтса ирттерӗпӗр, ку мура та çӗнтеретпӗрех. Анчах 

та мӗн хакпа? Пирӗн врачсем кашни пациент пурнӑçӗшӗн кӗрешеççӗ, ӳпкисем 

100 проценчӗпех сиенленнӗ чирлӗ çынсем сывалнӑ тӗслӗхсем те пур, анчах та 

тӗлӗнтермӗш тени яланах пулмасть. 
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Эпир врачсене пӗтӗм чунтан тав тӑватпӑр, вӗсен пандемипе кӗрешес 

ӗçри паттӑрлӑхӗпе çирӗплӗхӗнчен тӗлӗнсе тӑратпӑр. Вӗсем талӑкӗпех ура 

çинче пулма тата кирлӗ медицина пулӑшӑвӗ пама вӑй тупаççӗ.  

Ҫапах та паян, ман шутпа, чи витӗмлӗ тав сӑмахӗ вӑл – вакцинаци 

пункчӗсене килни. Хӑйӗн тухӑçлӑхне çирӗплетсе панӑ хӳтлӗх мелӗ пур, вӑл – 

вакцина. Шел пулин те, тӗрлӗ шухӑшлава пула хӑйсене тата çывӑх çыннисене 

хӳтӗлемелли çав шанчӑклӑ меле пурте суйласа илмеççӗ-ха. Вӗсенчен чы-

лайӑшӗ кайран, больница койки çине лексен, уншӑн пӑшӑрханаççӗ. Ман пата 

çӗр ытла çавӑн пек çырупа хыпар çитрӗ ӗнтӗ. Халӗ те вакцина тутар-

маннисене чӗнсе калатӑп, çак ӗçе вӑраха ан тӑсӑр. Кам тахçанах вакцинаци 

тунӑ – ревакцинаци тӑвӑр. 

Юлашки икӗ çул хушшинче коронавирус инфекцийӗ сарӑлассине сирсе 

ярас енӗпе эпир сирӗнпе пысӑк ӗç туса ирттертӗмӗр, çӗнӗ условисенче пу-

рӑнма тата ӗçлеме вӗрентӗмӗр. Эпир пӗрле пулнипе тата патшалӑх Пуçлӑхӗн 

Владимир Владимирович Путинӑн çынсене тата бизнеса пулӑшу памалли 

йышлӑ йышӑнӑвне пула çӗнтертӗмӗр. Чӑваш Республикинче пурӑнакансене 

чӑтӑмлӑхшӑн тата ӑнланнӑшӑн тав туса хӑварас тетӗп. 

Пӗтӗм медицина ӗçченне тепӗр хут тав сӑмахӗ калатӑп. Сирӗн ӗçӗре 

нимӗнле сӑмахпа хаклама та май çук, эсир хӑвӑра шеллемесӗр ӗçленине пула 

пиншер çын пурнӑçне çӑлса хӑварнӑ. 

Ҫак йывӑр тапхӑрта волонтер юхӑмӗ шанчӑклӑ та вӑйлӑ ӗçтеш пулса 

тӑчӗ. Нумай тӗрлӗ професси, сфера çыннисем çак кирлӗ ӗç-хӗле хутшӑнчӗç. 

Пурне те тавтапуç! 

2020 çултах чирлесе ирттернӗ чирӗн йывӑрлӑхне шута илсе эпир чирлесе 

ирттернисене реабилитаци тумалли программӑна хута ятӑмӑр. Пӗлтӗр çакӑн 

пек программӑна федераци центрӗ ӗçе кӗртрӗ. Пухнӑ опыта тата анлӑланса 

пыракан майсене шута илсе Чӑваш Ен Сывлӑх министерствине чирлесе 

ирттернисен ытларах пайне реабилитацилемелли, çавӑн пекех ял çӗрӗнче 

пурӑнакансене те реабилитаци ирттерессипе тивӗçтермелли майсем тупма 

ыйтатӑп.  

Пандеми условийӗсенче те эпир сывлӑха сыхлас ӗçе аталантармалли 

плана пурнӑçласа пытӑмӑр тата ӑна малалла тӑсатпӑр. Ҫапла, 2021 çулта 53 

çӗнӗ фельдшерпа акушер пункчӗ тунӑ, çав шутра аякри саласемпе ялсенче те, 

сывлӑх сыхлавӗн 14 объектне комплекслӑ майпа юсанӑ, Шӑнкӑртан салинче 

врач амбулаторине ӗçе кӗртнӗ, тата ултӑ врач амбулаторийӗ тума пуçланӑ. 

Ҫавӑн пекех ача-пӑча поликлиникисене çӗнетмелли федераци программине 

туллин пурнӑçланӑ. 

Кӑçал та ку программа калӑпӑшӗпе пӗчӗкех пулмӗ – 52 больница çуртне 

тата вӗсен ял çӗренчи тытӑмлӑ пайӗсене юсама палӑртнӑ, Канаш районӗнче 

нумай профильлӗ пысӑк поликлиника тума пуçлатпӑр. 

Чӑваш Ен Сывлӑх министерствине Раççей Президенчӗ ырланӑ, рес-

публикӑшӑн стратегиллӗ шутланакан объектсене: Республикӑри клиника 

больницин çӗнӗ больница комплексӗпе инфекци корпусне, çавӑн пекех Рес-

публикӑри клиника онкодиспансерӗн çӗнӗ корпусне тӑвассипе çыхӑннӑ ӗçсен 

хӑвӑртлӑхне унчченхи шайрах тытса пыма ыйтатӑп. 
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Республикӑра пурӑнакансене пахалӑхлӑ медицина пулӑшӑвӗпе тивӗç-

термелли инфратытӑма аталантарнисӗр пуçне халӑха упраса хӑварас тӗллевпе 

çын сывлӑхӗпе çыхӑнман тулашри сӑлтавсенчен килекен вилеслӗхпе кӗреш-

мелли çирӗп мерӑсем çине уйрӑмах тимлӗн пӑхмалла. Тӗслӗхрен, путса ви-

лекенсен шучӗ виççӗмӗш пай чухлӗ ӳснӗ. Пушарсен шучӗ чакнӑ пулин те, 

юлашки икӗ çул хушшинче ушкӑнлӑ пушарсен шучӗ ӳснине палӑртнӑ, 

вӗсенче иккӗрен пуçласа ултӑ çын таран вилет. Мӗнпур сӑлтавран çуррине 

яхӑн тӗслӗхре пушар çулӑмпа асӑрханмасӑр усӑ курнинчен тухни сисчӳ-

лентерет. Пӗлтӗрхи ака уйӑхӗнче Канаш районӗнче хӑрушӑ ӗç пулса иртрӗ – 

хӗр арӑм, хӑйӗн хуçалӑхӗ çумӗнчи лаптӑкра çӳп-çапа чӗртсе çунтарнӑ чухне 

асӑрханаймасӑр, вут-çулӑма кӗрсе ӳксе вилнӗ. 

Физкультурӑпа спорт – сывлӑха çирӗплетмелли пӗлтерӗшлӗ мел.  

Физкультурӑпа спорта тӑтӑш хутшӑнакан граждансен шучӗпе (ку вӑл 

кашни иккӗмӗш çын) Чӑваш Ен Раççейӗпе 22 тата Федерацин Атӑлçи окру-

гӗнче пиллӗкмӗш вырӑн йышӑнать. Халӑха спорт соруженийӗсемпе тивӗç-

тернин шайӗпе (80 процента яхӑн) Раççейри вӑтам кӑтартуран эпир 21 

процент иртнӗ. 

Спортпа тата вӑй-хал хастарлӑхӗпе кӑсӑклантарма мӗн пӗчӗкрен ты-

тӑнмалла. Пирӗн «Шкулти самбо», «Шкулти шахмат», «Шкулти футбол» та-

та ытти проектсем ӗçлеççӗ, вӗсене пула кашни шкул ачи юрӑхлӑ тата мас-

сӑллӑ спорт тӗсӗсене хутшӑнма пултарать. Ҫак ӗçре 2023–2025 çулсенче 

районсемпе хуласенчи футбол уйӗсене пӗрлехи стандарт шайне çитермелли 

тата 2030 çулччен пурнӑçлама палӑртнӑ «Хальхи шкул стадионӗ» республика 

программисем самаях пысӑк пулӑшу кӳрӗç. Чӑваш Ен Спорт министерствине 

çак çул-йӗр енӗпе тытӑмлӑн ӗçлеме сӗнетӗп. 

Республикӑра спорт инфратытӑмне «Спорт – пурнӑç йӗрки» федераци 

проекчӗ тата республикӑн адреслӑ инвестици программи шайӗнче çӗнетес 

тата тӑвас ӗç пырать. Ҫак тӗллевсене пурнӑçлама эпир юлашки икӗ çул 

хушшинче пӗр миллиард та виç çӗр миллион тенкӗ уйӑртӑмӑр.  

Паллах, эпир пӗлтӗр пуçланӑ Шупашкар хулинчи «Атӑл» стандиона 

юсаса çӗнетес ӗçсене çулталӑк стройки тесе калама та пулать. Ку ыйтӑва вунӑ 

çул хушши татса парайман, анчах та федераци шайӗнче пире хастар пу-

лӑшнине пула эпир çак проекта хускатса ятӑмӑр. Шупашкар хулинче, Ҫӗрпӳ 

тата Патӑрьел районӗсенче сывлӑха ҫирӗплетмелли уçӑ йышши тӑватӑ 

физкультура комплексӗ, ГТО комплексӗн нормативӗсене йышӑнмалли çичӗ 

площадка тунӑ. 

Кӑçал харӑсах темиçе пысӑк объект туса пӗтерессе кӗтетпӗр. Ку вӑл Ҫӗнӗ 

Шупашкар хулинчи Олимп резервӗсен 3-мӗш спорт шкулӗн спорт ком-

плексне юсаса çӗнетесси, Шупашкар районӗнчи Ишлей салинче 25-метрлӑ 

ишмелли  бассейнлӑ сывлӑха ҫирӗплетмелли физкультура комплексне тӑвас-

си. Кӑçалах «Атӑл» стадионта тата Шупашкар хулин «Ҫӗнӗ хула» микро-

районӗнче тӳрех икӗ витнӗ каток тума пуçлатпӑр. 

Пирӗн 2023 çулхи плансенче – Олимп резервӗсен 9-мӗш спорт шкулӗн 

авариллӗ çурчӗ вырӑнӗнче витнӗ тӑрӑллӑ 50-метрлӑ ишмелли бассейн тата 

биатлон центрӗ валли йӗлтӗрпе роллер трассине тума тытӑнасси.  
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Иртнӗ çул эпир Токио хулинче иртнӗ Олимп вӑййисен кӗмӗл призерӗсем 

пулса тӑнӑ Анжелика Сидоровӑпа Елена Иванова çӗнтерӗвӗсемшӗн савӑн-

тӑмӑр. 2021 çулхи пӗтӗмлетӳсем тӑрӑх, Раççейӗн допинга хирӗç кӗрешекен 

«РУСАДА» агентствин рейтингӗнче допинга хирӗç кӗрешессипе пӗрремӗш 

вырӑна тухрӑмӑр. Ку енӗпе питех те пысӑк ӗçсем туса ирттернӗ. 2019 ҫулта ку 

еннӗпе лару-тӑру мӗнлерех йывӑр пулнине эсир астӑватӑр ӗнтӗ. 2019 çулхипе 

танлаштарсан, спортӑн тӗрлӗ тӗсӗсемпе Раççей Федерацийӗн пӗрлештернӗ 

спорт командисен йышне кӗнӗ республика представителӗсен шутне чӗрӗк пай 

чухлӗ ӳстертӗмӗр. Ку вӑл 227 спортсмен. Ҫирӗплетнӗ йышӑнусем вара Чӑваш 

Республикин спортсменӗсем иккӗлле зачетсем парассине май килнӗ таран 

чакарма пулӑшрӗç. 

Ҫак тренда çирӗплетсе хӑварас тӗллевпе Олимп, Паралимп тата Сурд-

лимп вӑййисене хутшӑнакансене паракан премисем пекех тӗнчери спорт 

ӑмӑртӑвӗсенче пысӑк спорт çитӗнӗвӗсем тунӑшӑн Чӑваш Республикин спорт-

сменӗсене тата вӗсен тренерӗсене паракан преми виçине ӳстерме сӗнетӗп. 

Ҫакӑ республикӑн сумлӑ та паллӑ спортсменӗсен çӗнӗ ӑрӑвне йӗр-

келессине шанатӑп. Халӗ эпир чапа тухнӑ олимпиецсемпе – паллӑ ентеш-

семпе мӗнле мухтанатпӑр, вӑхӑт иртнӗçемӗн вӗсемпе те ҫавӑн пекех мӑнаç-

ланӑпӑр. Вӗсем –  Ардалион Игнатьев, Валериан Соколов, Владимир Ворон-

ков, Валерий Ярды, Валентина Егорова, Елена Николаева тата ыттисем те. 

Ҫав паллӑ ентешӗмӗрсем пире савӑк кӑмӑл-туйӑм тата чаплӑ çӗнтерӳсем, 

хамӑр республикӑпа тата çӗршывпа мухтанма хистекен чылай самант пар-

неленӗ. 

 Вӗсен тӗслӗхӗ çине таянса, кашни çынна хӑйӗн çемйин, тӑван кӗтесӗн, 

Чӑваш Республикин тата пирӗн Тӑван çӗршывӑн – Раççей Федерацийӗн пу-

ласлӑхӗшӗн пултаруллӑн ӗçлеме чӗнсе калатӑп! 

«Вырӑс патшалӑхӗ çине шанса пурӑнӑр, ӑна юратӑр, вара вӑл сирӗн 

аннӗр пулӗ», – çакӑн пек халал панӑ пире 100 çул каялла хӑйӗн Чӑваш халӑх-

не панӑ халалӗнче пирӗн патриархӑмӑр Иван Яковлевич Яковлев. 

Нумай нациллӗ тата нумай тӗнлӗ пысӑк çемье йышӗнче – Раççей пат-

шалӑхӗнче – эпир пилӗк ҫӗр çула яхӑн ӗнтӗ, пӗтӗм çӗршывӑмӑрпа пӗрле ӑна 

аталантарас, çирӗплетес ӗçе кашни хамӑр тӳпене хыватпӑр. Пӗрлех йывӑр-

лӑхсене те, хальхи вӑхӑтра вӑйлӑ палӑракан пусарӑва та тивӗçлипе çӗнтерсе 

пыма пултарӑпӑр. 

Эпӗ çӳлерех калани çакна тепӗр хут çирӗплетсе парать: йӑлтах тума 

пулать. Туслӑн та килӗштерсе ӗçлесен, хамӑрӑн вӑйсӑр тата вӑйлӑ енсене 

лайӑх пӗлсе тӑрсан. Тӗплӗн тишкерсе тунӑ план пур пулсан, чи кирли – 

палӑртнӑ тӗллевсене пурнӑçлама пӗтӗм вӑя пӗрлештермелле. 

 

Хисеплӗ ӗçтешсем! Хаклӑ туссем! 

Итленӗшӗн тав! 
 


