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“2017-2022 елларга Саба муниципаль 

районында яшьләр сәясәтен, физик культура 

һәм спортны үстерү” муниципаль 

программасына үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

“2017-2022 елларга Саба муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик культура 

һәм спортны үстерү” муниципаль программасын раслау турында 2016 елның 2 

ноябрендәге 1342-п номерлы карары белән расланган “2017-2022 елларга Саба 

муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү” 

муниципаль программасына (алга таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

1.1. Программа паспорты таблицасында:       

   - “Еллар һәм чыганаклар буенча бүлү белән программаны финанслау күләмнәре” 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Финанслау күләме 

Елларга һәм чыга-

накларга бүлү 

белән программа-

лар 

2017-2022 елларда программаны финанслау барлыгы 593 

870,565 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 197 975,370 мең сум; 

2018 ел – 83 414,023 сум; 

2019 ел – 78 520,293 мең сум; 

2020 ел – 78 520,293 мең сум; 

2021 ел – 77 720,293 мең сум; 

2022 ел – 77 720,293 мең сум. 

2017-2022 елларда Татарстан Республикасы бюджеты 

чаралары хисабына программаны финанслауның гомуми күләме 

112 283,470 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел – 105 689,700 мең сум; 

2018 ел – 6 593,770 сум; 

2019 ел – 0,000 мең сум; 

2020 ел – 0,000 мең сум; 



2021 ел – 0,000 мең сум; 

2022 ел – 0,000 мең сум. 

2017-2022 елларда Татарстан Республикасы Саба муници-

паль районы бюджеты хисабына программаны финанслауның 

гомуми күләме 481 587,095 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән: 

2017 ел –92 285,670 мең сум; 

2018 ел –76 820,253 мең сум; 

2019 ел – 78 520,293 мең сум; 

2020 ел – 78 520,293 мең сум; 

2021 ел – 77 720,293 мең сум; 

2022 ел – 77 720,293 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 төгәлләште-

реләчәк. 

 »; 

             1.2. Программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«III. Программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү. 

2017-2022 елларда программаны финанслау барлыгы 593 870,565 мең сум тәшкил 

итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 197 975,370 мең сум; 

2018 ел – 83 414,023 мең сум; 

2019 ел – 78 520,293 мең сум; 

2020 ел – 78 520,293 мең сум; 

2021 ел – 77 720,293 мең сум; 

2022 ел – 77 720,293 мең сум. 

2017-2022 елларда Татарстан Республикасы бюджеты акчасы хисабына програм-

маны финанслауның гомуми күләме 112 283,470 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән: 

2017 ел – 105 689,700 мең сум; 

2018 ел – 6 593,770 сум; 

2019 ел – 0,000 мең сум; 

2020 ел – 0,000 мең сум; 

2021 ел – 0,000 мең сум; 

2022 ел – 0,000 мең сум. 

2017-2022 елларда Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты 

хисабына программаны финанслауның гомуми күләме 481 587,095 мең сум тәшкил 

итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел –92 285,670 мең сум; 

2018 ел –76 820,253 мең сум; 

2019 ел – 78 520,293 мең сум; 

2020 ел – 78 520,293 мең сум; 

2021 ел – 77 720,293 мең сум; 

2022 ел – 77 720,293 мең сум. 

Программаны финанслау күләме фаразланган характерда һәм Саба муниципаль 

районы Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һәм план чо-



рына) Саба муниципаль районы бюджеты турындагы Карары нигезендә төгәлләште-

реләчәк”. 

2. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

“2017-2022 елларга Саба муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик культура 

һәм спортны үстерү” муниципаль программасының “2017-2022 елларга Саба муници-

паль районында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү” ярдәмче про-

граммасын раслау турында 2016 елның 2 ноябрендәге 1342-п номерлы карары белән 

расланган “2017-2022 елларга Саба муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик 

культура һәм спортны үстерү” муниципаль программасына (алга таба – ярдәмче 

программа-1) алдагы үзгәрешләрне кертергә: 

2.1. Ярдәмче программа-1 паспорты таблицасында “Ярдәмче программаны 

финанслау күләмнәрен еллар һәм чыганаклар буенча бүлү белән" түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

« 

Ярдәмче про-

грамманы финан-

слау күләмнәрен 

еллар һәм чыга-

наклар буенча 

бүлү белән 

Ярдәмче программа-1не финанслауның гомуми күләме 2017-

2022 елларда Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

бюджеты акчалары исәбеннән 397 607,687 мең сум тәшкил 

итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел –75 654,743 мең сум; 

2018 ел –63 211,000 мең сум; 

2019 ел –65 185,486 мең сум; 

2020 ел –65 185,486. мең сум; 

2021 ел –64 185,486 мең сум; 

2022 ел –64 185,486 мең сум. 

Ярдәмче программа-1не финанслау күләме фаразланган ха-

рактерда 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-1нең IV бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

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

Ярдәмче программа-1не финанслауның гомуми күләме 2017-2022 елларда Та-

тарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән 397 

607,687 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел –75 654,743 мең сум; 

2018 ел –63 211,000 мең сум; 

2019 ел –65 185,486 мең сум; 

2020 ел –65 185,486. мең сум; 

2021 ел –64 185,486 мең сум; 

2022 ел –64 185,486 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”. 

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

“2017-2022 елларга Саба муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик культура 

һәм спортны үстерү” муниципаль программасын раслау турында 2016 елның 2 нояб-



рендәге 1342-п номерлы карары белән расланган “2017-2022 елларга Саба муници-

паль районында балалар һәм яшьләр ялын, аларны савыктыруны һәм эш белән тәэмин 

итүне оештыру” ярдәмче программасына (алга таба –Ярдәмче программа-2) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

3.1. Ярдәмче программа-2 паспорты таблицасында «Ярдәмче программа-2не 

финанслау күләмнәре һәм чыганаклары»н түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Ярдәмче про-

грамма-2не фи-

нанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

Ярдәмче программа-2не финанслау - 2017-2022 елларда бар-

лыгы 12 948,405 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар 

буенча: 

2017 ел – 6 337,207 мең сум; 

2018 ел – 6 611,198 мең сум; 

2019 ел – 0,000 мең сум; 

2020 ел – 0,000 мең сум; 

2021 ел – 0,000 мең сум; 

2022 ел – 0,000 мең сум. 

Ярдәмче программа-2не финанслауның гомуми күләме 2017-

2022 елларда Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

исәбеннән 12 283,470 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел – 5 689,700 мең сум; 

2018 ел – 6 593,770 мең сум; 

2019 ел – 0,000 мең сум; 

2020 ел – 0,000 мең сум; 

2021 ел – 0,000 мең сум; 

2022 ел – 0,000 мең сум. 

Ярдәмче программа-2не финанслауның гомуми күләме-2017-

2022 елларда Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

бюджеты акчалары исәбеннән 664,935 мең сум тәшкил итәчәк, 

шул исәптән: 

2017 ел – 647,507 мең сум; 

2018ел –  17,428 мең сум; 

2019 ел – 0,000 мең сум; 

2020 ел – 0,000 мең сум; 

2021 ел – 0,000 мең сум; 

2022 ел – 0,000 мең сум. 

Ярдәмче программа-2не финанслау күләме фаразланган ха-

рактерда һәм Саба муниципаль районы Советының чираттагы 

финанс елына (чираттагы финанс елына һәм план чорына) Саба 

муниципаль районы бюджеты турындагы Карары нигезендә 

төгәлләштереләчәк. 

»; 

1.2. Ярдәмче программа-2нең IV бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«IV. Ярдәмче программа-2не ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү. 

Ярдәмче программа-2не финанслау - 2017-2022 елларда барлыгы 12 948,405 мең 

сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 6 337,207 мең сум; 

2018 ел – 6 611,198 мең сум; 

2019 ел – 0,000 мең сум; 



2020 ел – 0,000 мең сум; 

2021 ел – 0,000 мең сум; 

2022 ел – 0,000 мең сум. 

Ярдәмче программа-2не финанслауның гомуми күләме-2 2017-2022 елларда Та-

тарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 12 283,470 мең сум тәшкил 

итәчәк, шул исәптән: 

  2017 ел – 5 689,700 мең сум; 

  2018 ел – 6 593,770 мең сум; 

  2019 ел – 0,000 мең сум; 

  2020 ел – 0,000 мең сум; 

  2021 ел – 0,000 мең сум; 

  2022 ел – 0,000 мең сум. 

Ярдәмче программа-2не финанслауның гомуми күләме-2017-2022 елларда Та-

тарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән 

664,935 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

   2017 ел – 647,507 мең сум; 

   2018 ел –  17,428 мең сум; 

   2019 ел – 0,000 мең сум; 

   2020 ел – 0,000 мең сум; 

   2021 ел – 0,000 мең сум; 

2022 ел – 0,000 мең сум.  

       Ярдәмче программа-2не финанслау күләме фаразланган характерда һәм Саба му-

ниципаль 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 

“2017-2022 елларга Саба муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик культура 

һәм спортны үстерү” муниципаль программасын раслау турында 2016 елның 2 

ноябрендәге 1342-п номерлы карары белән расланган “2017-2022 елларга Саба 

муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү” 

муниципаль программасына (алга таба – Ярдәмче программа-4) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

4.1. Ярдәмче программа-4 паспорты таблицасында «Ярдәмче программаны 

финанслау күләмнәре»н түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Ярдәмче про-

грамманы фи-

нанслау 

күләмнәре 

Ярдәмче программа-4не финанслауның гомуми күләме 

2017-2022 елларда Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы бюджеты акчалары исәбеннән 83 314,473 мең сум 

тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел – 15 983,420 мең сум; 

2018 ел – 13 591,825 мең сум; 

2019 ел – 13 334,807 мең сум; 

2020 ел – 13 334,807 мең сум; 

2021 ел – 13 534,807 мең сум; 

2022 ел – 13 534,807 мең сум. 

Ярдәмче программа-4не финанслау күләме фаразланган ха-

рактерда 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-4нең III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«III. Ярдәмче программа-4не ресурслар белән тәэмин итү. 

Ярдәмче программа-4не финанслауның гомуми күләме - 4 2017-2022 елларда 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән 83 

314,4 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

  2017 ел – 15 983,420 мең сум; 

  2018 ел – 13 591,825 мең сум; 

  2019 ел – 13 334,807 мең сум; 

  2020 ел – 13 334,807 мең сум; 

  2021 ел – 13 534,807 мең сум; 

2022  – 13 534,807 мең сум. 

       Ярдәмче программа-4не финанслау күләме фаразланган характерда һәм Саба му-

ниципаль районы Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һәм 

план чорына) Саба муниципаль районы бюджеты турындагы Карары нигезендә 

төгәлләштереләчәк». 

 5. Әлеге карарны информацион-телекоммуникацион “Интернет» челтәрендә 

http://pravo.tatarstan.ru адресындагы  Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматы-

ның рәсми порталында һәм http://saby.tatarstan.ru адресындагы Саба муниципаль рай-

онының рәсми сайтында урнаштырырга. 

 6. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Саба муниципаль районы Баш-

карма комитетының яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге начальнигы И. Р. Гариповка 

йөкләргә. 

 

 

 

ТР Саба муниципаль районы 

Башкарма комитет җитәкчесе                                                                        М.Р.Ишниязов 


