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“2017-2020 елларга Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районында 

җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм 

җинаятьчелеккә каршы көрәш” муниципаль 

программасына үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитеты  

 

КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

2016 елның 8 декабрендәге 1499-п номерлы “2017-2020 елларга Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районында җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә каршы 

тору” муниципаль программасын раслау турында” карары белән расланган “2017-2020 

елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында җәмәгать тәртибен 

тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә каршы тору " муниципаль программасына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. Программаның Паспорт таблицасында “Программаны финанслау күләмнәре 

һәм чыганаклары” юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Программаны 

финанслау күләмнәре 

һәм чыганаклары 

2017-2020 елларда Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районының бюджет хисабына Программаны 

финанслау күләме 6 461,018 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән еллар буенча: 

Ел Саба муниципаль районы бюджеты акчалары 

2017 3915,118  мең сум 

2018 1565,500  мең сум 

2019 490,200  мең сум 

2020 490,200  мең сум 

Барлыгы: 6461,018  мең сум. 

Моннан тыш, бюджеттан тыш чыганаклардан, гамәлдәге 

законнар белән тыелмаган башка чыганаклардан чыгымнар 

күздә тотыла. 

Программаны финанслау күләме фаразланган характерда 



».; 

1.2. Программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3. Программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү 

2017-2020 елларда Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының бюджет 

хисабына Программаны финанслау күләме 6 461,018 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән еллар буенча: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моннан тыш, бюджеттан тыш чыганаклардан, гамәлдәге законнар белән тыелмаган 

башка чыганаклардан чыгымнар күздә тотыла. 

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 елның 8 декабрендәге 1499-п номерлы “2017-2020 елларга Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районында җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә каршы 

тору” муниципаль программасын раслау турында” карары белән расланган “2017-2020 

елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында җәмәгать тәртибен 

тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә каршы тору " муниципаль ярдәмче 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: 

« 

һәм Саба муниципаль районы Советының чираттагы финанс 

елына (чираттагы финанс елына һәм план чорына) Саба 

муниципаль районы бюджеты турындагы Карары нигезендә 

төгәлләштереләчәк. 

Программа бүлекләре буенча финанс чараларын исәпләү 

Программаның 2 нче Кушымтасы нигезендә тәкъдим ителгән 

Год Саба муниципаль районы бюджеты акчалары 

2017 3915,118  мең сум 

2018 1565,500  мең сум  

2019 490,200  мең сум 

2020 490,200  мең сум  

Барлыгы: 6461,018  мең сум. 

Ярдәмче программа-

1не финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

2017-2020 елларда Ярдәмче программа-1не финанслау күләме 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты 

акчалары исәбеннән 4 085,979 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән еллар буенча: 

Ел Саба муниципаль районы бюджеты акчалары 

2017 1540,079  мең сум 

2018 1565,500  мең сум  

2019 490,200  мең сум 

2020 490,200  мең сум  



»; 

2.2. Ярдәмче программа-1нең 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

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

2017-2020 елларда Ярдәмче программа-1не финанслау күләме Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән 4 085,979 мең 

сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моннан тыш, бюджеттан тыш чыганаклардан, гамәлдәге законнар белән тыелмаган 

башка чыганаклардан чыгымнар күздә тотыла. 

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. 

.»; 

2.3. Ярдәмче программа-1нең 1нче кушымтасында: 

        - 1 пунктның 1.17 пункт астыда:  

- «229,000» саннарын «865,500»(2018 ел) саннары белән алыштырырга; 

- «229,000» саннарын «290,200»(2019 ел) саннары белән алыштырырга; 

- «229,000» саннарын «290,200»(2020 ел) саннары белән алыштырырга. 

       - в подпункте 2.19 пункта 2 цифры «200,000» заменить цифрами «700,000»(2018 

год). 

2.4. Ярдәмче программа-1нең 2нче кушымтасында: 

        - 1 бүлектә: 

- «229,000» саннарын «865,500»(2018 ел) саннары белән алыштырырга; 

- «229,000» саннарын «290,200»(2019 ел) саннары белән алыштырырга; 

- «229,000» саннарын «290,200»(2020 ел) саннары белән алыштырырга; 

- «1393,946» саннарын «2152,846»(Барлык акчалар) саннары белән алыштырырга. 

      - 2 бүлектә: 

 - «200,000» саннарын «700,000»(2018 ел) саннары белән алыштырырга; 

Барлыгы: 4085,979  мең сум . 

Моннан тыш, бюджеттан тыш чыганаклардан, гамәлдәге 

законнар белән тыелмаган башка чыганаклардан чыгымнар күздә 

тотыла. 

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. 

Ярдәмче программа-1нең  бүлекләре буенча финанс чараларын 

исәпләү  Ярдәмче программа-1нең  2 нче Кушымтасы нигезендә 

тәкъдим ителгән 

Ел Саба муниципаль районы бюджеты 

акчалары 

2017 1540,079  мең сум 

2018 1565,500  мең сум  

2019 490,200  мең сум  

2020 490,200  мең сум  

Барлыгы: 4085,979  мең сум . 



 - «1433,133» саннарын «1933,133» саннары белән алыштырырга. 

     - “Барлыгы” юлында: 

- «429,000» саннарын «1565,500» (2018 ел) саннары белән алыштырырга; 

- «429,000» саннарын «490,200» (2019 ел) саннары белән алыштырырга; 

- «429,000» саннарын «490,200» (2020 ел) саннары белән алыштырырга; 

- «2827,079» саннарын «4085,979» (Барлык акчалар) саннары белән алыштырырга. 

 

3. Әлеге карарны информацион-телекоммуникацион “Интернет» челтәрендә 

http://pravo.tatarstan.ru адресындагы  Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының 

рәсми порталында һәм http://saby.tatarstan.ru адресындагы Саба муниципаль районының 

рәсми сайтында урнаштырырга.  

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 

 

 

 

 

 

Җитәкче                                                                              М.Р.Ишниязов 


