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"2016-2020 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районында халыкны һәм территорияләрне 

гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын 

куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр 

иминлеген тәэмин итү” муниципаль программасына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында табигый һәм техноген характердагы 

гадәттән тыш хәлләрнең куркынычларын киметү һәм нәтиҗәләрен йомшарту максатларында Саба 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 2016 елның 8 

ноябрендәге 1379-п номерлы карары белән расланган “2016-2020 елларга Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районында халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын 

куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү” муниципаль 

программасына (алга таба-программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1 Программаның Паспорт таблицасында “Еллар һәм чыганаклар буенча бүленгән 

программаны финанслау күләме” юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүленгән 

программаны 

финанслау 

күләме 

2016-2020 елларда Саба муниципаль районы бюджеты хисабына 

программаны финанслауның гомуми күләме 7 198,700 мең сум тәшкил 

итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2016 ел – 0,000 мең сум; 

2017 ел – 2 560,000 мең сум; 

2018 ел – 1 714,100 мең сум; 

2019 ел – 1 462,300 мең сум.; 

2020 ел – 1 462,300 мең сум. 

  Программаны финанслау күләме фаразланган характерда һәм Саба 

муниципаль районы Советының чираттагы финанс елына (чираттагы 

финанс елына һәм план чорына) Саба муниципаль районы бюджеты 

турындагы Карары нигезендә төгәлләштереләчәк. 

»; 

1.2. Программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«III. Программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү 

2016-2020 елларда Саба муниципаль районы бюджеты хисабына программаны финанслауның 

гомуми күләме 7 198,700 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 



       2016 ел – 0,000 мең сум; 

       2017 ел – 2 560,000 мең сум; 

       2018 ел – 1 714,100 мең сум; 

       2019 ел – 1 462,300 мең сум; 

2020 год – 1 462,300 мең сум. 

Программаны финанслау күләме фаразланган характерда һәм Саба муниципаль районы 

Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һәм план чорына) Саба 

муниципаль районы бюджеты турындагы Карары нигезендә төгәлләштереләчәк.». 

      2. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының “2016-2020 

елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында халыкны һәм территорияләрне 

гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләрнең 

куркынычсызлыгын тәэмин итү” муниципаль программасының “2016-2020 елларга Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районында янгын куркынычсызлыгы ярдәмче программасына 

үзгәрешләр кертү турында”гы 2017 елның 3 ноябрендәге 1404-п номерлы карары белән расланган 

“2016-2020 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында халыкны һәм 

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су 

объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү” муниципаль программасына (алга таба – 

Ярдәмче программа-1) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2.1. Ярдәмче программа-1 паспорты таблицасында “Ярдәмче программа-1не финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары”н түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүленгән Ярдәмче 

программа-1не  

финанслау күләме 

Ярдәмче программа-1не финанслауның гомуми күләме 2016-2020 

елларда Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты 

акчалары хисабына 1 200,000 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән, 

еллар буенча: 

2016 ел – 0,000 мең сум; 

2017 ел – 1 200,000 мең сум; 

2018 ел – 0,000 мең сум; 

2019 ел – 0,000 мең сум; 

2020 ел – 0,000 мең сум. 

    Ярдәмче программа-1не финанслау күләме фаразланган характерда 

һәм Саба муниципаль районы Советының чираттагы финанс елына 

(чираттагы финанс елына һәм план чорына) Саба муниципаль районы 

бюджеты турындагы Карары нигезендә төгәлләштереләчәк. 

»; 

         2.2. Ярдәмче программа-1гә түбәндәге эчтәлекле III бүлек өстәргә: 

«III. Ярдәмче программа 1-не ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү. 

Ярдәмче программа-1не финанслауның гомуми күләме 2016-2020 елларда Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты акчалары хисабына 1 200,000 мең сум тәшкил 

итәчәк, шул исәптән: 

2016 ел – 0,000 мең сум; 

2017 ел – 1 200,000 мең сум; 

2018 ел – 0,000 мең сум; 

2019 ел – 0,000 мең сум; 

2020 ел – 0,000 мең сум. 

    Ярдәмче программа-1не финанслау күләме фаразланган характерда һәм Саба муниципаль 

районы Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һәм план чорына) Саба 

муниципаль районы бюджеты турындагы Карары нигезендә төгәлләштереләчәк.». 

 3. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 2017 елның 3 

ноябрендәге 1404-п номерлы “2016 - 2020 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районында халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын 



куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү” муниципаль 

программасына үзгәрешләр кертү” карары белән расланган “2016 - 2020 елларга Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районында халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш 

хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин 

итү” муниципаль программаның Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында "2016-2020 

елларга “Имин шәһәр” аппарат-программа комплексын төзү һәм үстерү” ярдәмче программасына 

(алга таба – Ярдәмче программа-2) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3.1. Ярдәмче программа-2 паспорты таблицасында «Финанслау чыганаклары, шул исәптән 

еллар буенча» ны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүленгән Ярдәмче 

программа-2не 

финанслау күләме 

Ярдәмче программа-2не финанслауның гомуми күләме 2016-2020 

елларда Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты 

акчалары исәбеннән 1 360,000 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән 

еллар буенча: 

2016 ел – 0,000 мең сум; 

2017 ел – 1 360,000 мең сум; 

2018 ел – 0,000 мең сум; 

2019 ел – 0,000 мең сум; 

2020 ел – 0,000 мең сум. 

Ярдәмче программа-2не финанслау күләме фаразланган характерда 

һәм Саба муниципаль районы Советының чираттагы финанс елына 

(чираттагы финанс елына һәм план чорына) Саба муниципаль районы 

бюджеты турындагы Карары нигезендә төгәлләштереләчәк. 

». 

4. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 2017 елның 3 

ноябрендәге 1404-п номерлы “2016 - 2020 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районында халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын 

куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү” муниципаль 

программасына үзгәрешләр кертү” карары белән расланган  “2016 - 2020 елларга Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районында халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш 

хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин 

итү” муниципаль программаның “2018-2020 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районында табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне киметү һәм аларның 

нәтиҗәләрен йомшарту” ярдәмче программасына (алга таба – Ярдәмче программа-3) алдагы 

үзгәрешләрне кертергә: 

4.1. Ярдәмче программа-3 паспорты таблицасында «Ярдәмче программа-3не финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары»н түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүленгән Ярдәмче 

программа-3не 

финанслау күләме 

2018-2020 елларда Ярдәмче программа-3не финанслауның гомуми 

күләме Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты 

акчалары исәбеннән 4 384,700 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән 

еллар буенча: 

2018 ел – 1460,100 мең сум; 

2019 ел – 1462,300 мең сум; 

2020 ел – 1462,300 мең сум. 

Ярдәмче программа-3не финанслау күләме фаразланган характерда 

һәм Саба муниципаль районы Советының чираттагы финанс елына 

(чираттагы финанс елына һәм план чорына) Саба муниципаль районы 

бюджеты турындагы Карары нигезендә төгәлләштереләчәк. 

»; 

          4.2. Ярдәмче программа-3нең III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



«III. Ярдәмче программа 3-не ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү. 

2018-2020 елларда Ярдәмче программа-3не финанслауның гомуми күләме Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән 4 384,700 мең сум тәшкил 

итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2018 ел – 1460,100 мең сум; 

2019 ел – 1462,300 мең сум; 

2020 ел – 1462,300 мең сум. 

Ярдәмче программа-3не финанслау күләме фаразланган характерда һәм Саба муниципаль районы 

Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һәм план чорына) Саба 

муниципаль районы бюджеты турындагы Карары нигезендә төгәлләштереләчәк.»; 

       4.3. Ярдәмче программа-3 кушымтасында “Ярдәмче программа чараларын финанслау һәм 

максат, бурычлар, нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары”: 

         - “Программа буенча барлыгы” юлында: 

- «1 446,100» саннарын «1 460,100» (2018 ел) саннары белән алыштырырга; 

- «1 446,100» саннарын «1 462,300» (2019 ел) саннары белән алыштырырга; 

- «1 446,100» саннарын «1 462,300» (2020 ел) саннары белән алыштырырга. 

         - “Җирле казнадан” юлында: 

- «1 446,100» саннарын «1 460,100» (2018 ел) саннары белән алыштырырга; 

- «1 446,100» саннарын «1 462,300» (2019 ел) саннары белән алыштырырга; 

- «1 446,100» саннарын «1 462,300» (2020 ел) саннары белән алыштырырга. 

5. Әлеге карарны http://saby.tatarstan.ru адресындагы Саба муниципаль районының рәсми 

сайтында урнаштырырга.  

       6. Югарыда күрсәтелгән муниципаль программаның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары - Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы башкарма комитеты Аппараты Җитәкчесе М.Р. 

Кәримовка йөкләргә. 

 

 

 

 

Җитәкче                                                               М.Р.Ишниязов 

 
 


