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Парти проекчĕсем республикăра пурăнакансен хальхи ыйтусене татса параççĕ
Раççей Президенчĕ Федераци Пухăвне
янă Çырура чăннипех те анлă калăпăшлă
социаллă пулăшу мелĕсене палăртрĕ.
Вĕсене сÿтсе явасси «Единая Россия»
Чăваш Республикинче пурнăçа кĕртекен
проектсен координаторĕсен канашлăвĕн
тĕп темисенчен пĕри пулнă.
Тĕл пулу çĕршыв Президенчĕ Федераци
Пухăвне янă Çырупа паллаштарнă хыççăнах
иртнĕ, калаçу конкретлă пулнă. Партин регион уйрăмĕн секретарĕн çумĕ Николай
Владимиров каланă тăрăх, Çырăва пурнăçлассипе ĕçсене «Единая Россия» партин «Новая школа», «Здоровье будущего»,
«Городская среда» тата ытти проекчĕсене
пурнăçлассипе те çыхăнтарса туса пырас пулать. «Владимир Путин сĕнекен пуçарусем
ытларах енпе парти хăйĕн умне лартакан
малашлăх тĕллевĕсемпе тачă çыхăннă. Республикăра ума лартнă задачăсене эффективлă пурнăçлассипе опыт çук мар. Çĕнĕ
ача сачĕсемпе шкулсем хута яни, пахалăхлă
çулсем сахал мар туни, обществăлла территорисене хăтлăлатса пыни çакна лайăх
çирĕплетеççĕ. Пирĕн малалла та çавна
тĕпе хурса ĕçлес пулать: парти проекчĕсене
тата Çыру шайĕнче ума лартнă задачăсене
пурнăçа кĕртсе пыни республикăра пурăнакансен конкретлă проблемисене татса пама
пулăштăр», – палăртнă вăл.
Малашне вĕренÿ учрежденийĕсене тума
ирттерекен регион тата муниципалитет
конкурсĕсене парти тата общественноç енчен тĕрĕслесе тăрассине вăйлатма пăхнă,
таса чунлă мар строительство компанийĕсене вĕсене хутăшнассине асăрхаттарма
мерăсем йышăннă. Питех те пысăк укçа-
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тенкĕ – 550 млрд тенкĕ хушма укçа кăçал
сывлăх сыхлавĕн пуçламăш сыпăкне аталантарма уйăраççĕ. «Единая Россия» малашне те врачсене пулăшассипе, орасльте
специалистсен шутне ÿстерессипе, медицина кадрĕсен дефицитне чакарассипе ытти
ĕçсемпе пĕрлех законодательство ĕçне
те малалла туса пырĕ. Сăмахран, парти
пулăшнипе йышăннă улшăнусемпе «Земский доктор» программа участникĕсене
тупăшран илекен налукран хăтарнă.
Кунсăр пуçне çывăх вăхăтрах «Единая
Россия» халăх бюджечĕ (пуçарулăх бюджечĕ) пирки калакан саккун проектне сĕнме
хатĕрленет. Чылай регионсенче, вăл шутра
Чăваш Енре те вăл ăнăçлă пурнăçа кĕрсе
пырать ĕнтĕ.
Партин регион уйрăмĕн секретарĕ
Юрий Кислов çавна палăртать: «Чăваш
Республикин Пуçлăхĕн пуçарăвĕпе вырăнта пурăнакансен пуçарулăхне тĕпе хурса
общество инфраструктурине аталантармалли проектсем ăнăçлă пурнăçа кĕреççĕ.
Юлашки вăхăтра вĕсем муниципалитетсенче пурăнакансене канăç паман конкретлă
проблемăсене татса парассипе лайăх мел
пулса тăчĕç. Çынсем ытларах коммуналлă
хуçалăх объекчĕсене, çулсене, культура
объекчĕсене юсассипе, ача-пăча вăйă площачĕсем, çынсем йышлă канмалли вырăнсем йĕркелессипе çыхăннă проектсем сĕнеççĕ».
Кун йĕркинчех пĕлтерĕшлĕ ытти ыйтусем
те çук мар. Вĕсен шутĕнче регион университечĕсене аталантарасси, уйрăммăн илсен, бюджет вырăнĕсен шутне ÿстересси,
вĕренÿпе тĕпчев тата социаллă инфра-

структурăна çирĕплетесси те.
Çырăвăн тĕп приоритечĕ – çемье тата
шкул, амăшлăха тата ачалăха хÿтĕлесси,
палăртнă регион политканашĕнчи «России важен каждый ребенок» ĕç ушкăнĕн
ертÿçи Дмитрий Щепелев. Çемере пĕрремĕш ача çуралсанах ача амăшĕн капиталĕ малашне 466 пин тенкĕпе танлашĕ.
Иккĕмĕш ача çуралсан вăл 150 пин тенкĕ
ÿсĕ, виççĕмĕш ача çурлсан вара ипотекăна
саплаштарма 450 пин тенкĕ уйăрса парĕç.
Пысăк мар тупăшлă çемьесенчи 3 çултан
тытăнса 7 çулчченхи ачасемшĕн уйăхсерен пособи тÿлеме тытăнаççĕ. Унăн виçи
2020 çулта пурăнма кирлĕ минимумăн çурри чухлĕ, 2021 çултан – минимум шайĕнче
пулĕ.
Ачалăх теминче вĕренÿпе пĕрлех воспитани пĕлтерĕшĕ те пысăк. Çавăнпа та
класс ертÿçисене регион шайĕнчи хушма
тÿлевсемпе пĕрлех уйăхсерен 5 пин тенкĕ
федераци шайĕнчен те хушса тÿлессине
палăртаççĕ. Çавăн пекех «Единая Россия»
1 – 4-мĕш классенче вĕренекенсене шкулта вĕри апат тÿлевсĕр çитерессине йĕркелессине законодательство шайĕнче çирĕплетĕ.
Партин регион уйрăмĕнче çавна
палăртаççĕ: президент лартнă задачăсем «Единая Россия» партишĕн
стратеги пĕлтерĕшлĕ пулса тăраççĕ.
Çавна май вĕсене партин программа
докуменчĕсене кĕртĕç. Раççей халăхне
сыхласа хăварассипе тата унăн йышне
ÿстерсе пырассипе Владимир Путин
палăртнă тĕллев чи пысăк приоритет
пулса тăрать.

