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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      КАРАР                                                      
 
 «___28_» ____12___ 2018 ел                                                № __373___ 

                                        

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының «2016-2020 елларга Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районында яшьләр 
сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» 
муниципаль программасы турында «2015 елның 30 
декабрендәге 407 номерлы карары белән расланган 
«2016-2020 елларга Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик 
культура һәм спортны үстерү» муниципаль 
программасына үзгәрешләр кертү хакында (2016 елның 
10 мартындагы 74, 2016 елның 20 июлендәге 228, 2017 
елның 13 апрелендәге 105 номерлы карарлар  

редакциясендә  ) 
 

 1.  Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «2016 -2020 
елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында яшьләр 
сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» муниципаль программасы 
турында «2015 елның 30 декабрендәге 407 номерлы карары (2016 елның 10 
мартындагы 74, 2016 елның 20 июлендәге 228 номерлы карарлары 
редакциясендә) белән расланган «2016-2020 елларга Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик 
культура һәм спортны үстерү» муниципаль программасына түбәндәге 
үзгәрешләрне кертергә: 

   

1.1. 1 пунктта һәм атамада «2017-2019» саннарын «2017-2021» 

саннарына алмаштырырга»; 

1.2. «2016-2020 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының» 2016-2020 елларга Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик 

культура һәм спортны үстерү «муниципаль программасы турында 

«30.12.2015 ел, №407 карары белән расланган» 2016-2020 елларга 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында яшьләр сәясәтен, 

физик культура һәм спортны үстерү "муниципаль программасы ( алга таба -

Программа) 

- программа исеме һәм тексты буенча «2017-2019 елларга» сүзләрен 

«2017-2021 елларга» сүзләренә алмаштырырга»; 

- программа паспортында: 

mailto:adm-aznakay@mail.ru
mailto:adm-aznakay@mail.ru


-  "Программасының исеме" юлында «2017-2019» саннарын   «2017-202»   

саннарына  алмаштырырга»; 

- строку «Күләмнәре һәм чыганаклары программаны финанслау 

паспортлары» Программасы түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

Программаны 

финанслау күләме 

еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлү белән 

2016-2021 елларда Программаны финанслауның 

гомуми күләме 95445,5 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән: 

2016 ел-2054,9 мең сум; 

2017 ел-24274,7 мең сум; 

2018 ел-25523,6 мең сум; 

2019 ел - 8336,5 мең сум; 

2020 ел-8367,3 мең сум; 

2021 ел-8398,5 мең сум. 

Җирле бюджет акчалары хисабына – 55381,6 мең 

сум. 

Республика бюджеты хисабына-40063,9 мең сум. 

Программаны финанслау күләме фаразланган 

характерда һәм тиешле елга һәм план чорына 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы бюджеты проектын формалаштырганда ел 

саен тӛгәлләштерелергә тиеш. 

Федераль бюджет, җирле бюджет һәм бюджеттан 

тыш чыганаклар акчалары ел саен тӛзелә торган 

шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә 

билгеләнәчәк 

- "III Кисәк. Программаны ресурс белән тәэмин итүнең нигезләмәсен 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә::  

"2016-2021 елларда Программаны финанслауның гомуми күләме 

95445,5 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән:  

2016 елда-2054,9 мең сум; 

2017 елда-24274,7 мең сум; 

2018 елда-25523,6 мең сум; 

2019 елда-8336,5 мең сум; 

2020 елда-8367,3 мең сум; 

2021 елда-8398,5 мең сум. 

Җирле бюджет акчалары хисабына – 55381,6 мең сум. 
Республика бюджеты хисабына-40063,2 мең сум. 
Программаны финанслау күләме фаразланган характерда һәм Азнакай  

районының тиешле елга һәм план чорына бюджеты проектын 
формалаштырганда ел саен тӛгәлләштерелергә тиеш.  

Республика бюджеты һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчалары ел саен 
тӛзелгән килешүләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк.».  

  1.3. Азнакай муниципаль районының " яшьләр үзәге «муниципаль 
бюджет учреждениесе, Азнакай муниципаль районының» ФОРПОСТ үзәге 
«муниципаль бюджет учреждениесе учреждениеләрен берләштерү һәм 
киләсе редакциядә бәян итәргә. 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru «идарә» дәүләт автоматлаштырылган мәгълүмат 

системасында Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет 



мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча  

урнаштырырга: http://aznakaevo.tatar.ru. 

      3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 

урынбасары Д.Р.Гыйләҗевка йӛкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                           А.Х.Шәмсетдинов

http://aznakaevo.tatar.ru/


“2016-2021 елларга Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль 
районында яшьләр сәясәтен, физик 
культура һәм спортны үстерү” 
муниципаль программасына кушымта 

 
I. " 2016-2021 елларга Физик культура һәм спортны үстерү «программасы чаралары исемлеге» 

№ 
п/п  

Чаралар исеме Җаваплы 
башкаручылар 

Үтәү вакыты Чыганагы, 
күләме 

финанслау 

Шул исәптән (мең сумнарда) 

2016  2017 2018  2019 2020  2021 

1 2 3 4 5 6 

I кисәк агымдагы канәгатьләнү һәм халыкның физик культура һәм спорт белән шөгыльләнүдә яңа ихтыяҗларын формалаштыру 

1. Югары квалификацияле физкультура һәм спорт белгечләрен әзерләүгә булышлык күрсәтү 

1.1 Район спортчыларын республика, 
Россия һәм халыкара ярышларда 
әзерләүне һәм катнашуын тәэмин 
итү: 
- Татарстан Республикасының 
«Сәламәтлек» авыл Спартакиадасы 
кысаларында 10 спорт тӛре буенча 
Татарстан Республикасы 
чемпионатлары;  
- Татарстан Республикасының «Авыл 
яшьләре» җәйге авыл спорт уеннары; 
- Комплекслы республика  
Ӛченче яшь «пенсионерлар 
Спартакиадасы»;  
- «Милли» классында Россия 
Кубогының сайлап алу этабы, 
Азнакай муниципаль районы 
Башлыгы призына кышкы треклы боз 
автомобиль узышлары буенча 
«Милли» зачет тӛркемендә 
Татарстан Республикасы 
чемпионатының II этабы; 
- Кӛрәш буенча Татарстан 
Республикасы чемпионаты»; 

МКУ «УФКСиТ» 
2016–2021 
гг. 

МБ 
1857,

6 
729,2 635,6 760,0 760,0 760,0 



- авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү 
сәнәгате хезмәткәрләре кӛненә 
багышланган «Кӛрәш» шәхси-
команда республика ярышлары,  
Татарстан Республикасы Авыл 
хуҗалыгы һәм азык-тӛлек 
министрлыгы призларына; 
- Ветераннар арасында Россия 
беренчелеге  
полиатлон буенча (кышкы ӛч тӛр 
ярыш); 
- ветераннар арасында җиңел 
атлетика буенча Татарстан 
Республикасы Җәйге ачык 
чемпионаты;  
- ветераннар арасында җиңел 
атлетика буенча Россия җәйге ачык 
шәхси-команда чемпионаты. 

II бүлек. Сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру 

1. Физик активлыкны һәм сәламәт яшәү рәвешен системалы пропагандалауны оештыру 

2.1 
 
 

Популяр спорт-массакүләм чаралар 
үткәрү юлы белән район халкының 
тӛрле тӛркемнәре арасында сәламәт, 
актив яшәү рәвешен пропагандалау 
(авыл яшьләре спартакиадасы, 
«Милләтләр кроссы», «Россия чаңгы 
юллары», сәнәгать предприятиеләре, 
оешмалары, учреждениеләре 
Спартакиадасы, спорт уеннары 
фестивале) 

МКУ «УФКСиТ» 
2016–2021 

гг. 
МБ 838,9 

2581,
4 

2740,
4 

200,0 200,0 

 
 
 
 
 
200,0 

III бүлек. Районның барлык халкы өчен шартлар тудыру сәламәт яшәү рәвеше алып бару 



3.1 Инвалидлар һәм ӛлкән яшьтәге 
кешеләр арасында спорт ярышлары, 
спартакиадалар, фестивальләр, 
спорт тӛрләре буенча спорт 
бәйрәмнәре үткәрү: бильярд, шашка, 
шахмат, ату, ӛстәл теннисы. 

МКУ «УФКСиТ» 
 

2016–2021 
гг. 

МБ 20,0 25,0 25,0 20,0 20,0 

 

 

20,0 

3.2 ТР календарь планы буенча 
республика ярышларында 
Инвалидларның һәм ӛлкән яшьтәге 
затларның катнашуын тәэмин итәргә:  
- Грек-рим кӛрәше буенча ТР 
беренчелеге һәм Чемпионаты (начар 
ишетүчеләр спорты); 
- Инвалидлар арасында чаңгы 
ярышлары буенча ТР чемпионаты;  
- Күрү буенча инвалидлар арасында 
мини-футбол буенча ТР беренчелеге 
һәм Чемпионаты (5х5) ); 
- Голбол буенча Татарстан 
Республикасы беренчелеге һәм 
Чемпионаты (Сукырлар спорты); 
- Инвалидлар арасында 
пауэрлифтинг буенча ТР 
чемпионаты;  
- Инвалидлар арасында ӛстәл 
теннисы буенча ТР беренчелеге һәм 
Чемпионаты; 
- Инвалидлар арасында йӛзү буенча 
ТР беренчелеге; 
- Терәк-хәрәкәт аппараты 
зарарланган инвалидлар арасында 
бочча буенча ТР беренчелеге һәм 
Чемпионаты; 
- Инвалидлар арасында туризм 
буенча ТР чемпионаты;  
- Инвалидлар арасында җиңел 

МКУ «УФКСиТ» 
 

2016–2021 
гг. 

МБ 250,0 270,0 270,0 230,0 230,0 

 
 
230,0 



атлетика буенча ТР чемпионаты; 
- ДЦП инвалид булган яшүсмерләр 
арасында (17 яшькә кадәр) футзал 
буенча Татарстан Республикасы 
беренчелеге, ДЦП инвалидлар 
арасында футзал буенча Татарстан 
Республикасы Чемпионатына, начар 
ишетүчеләр спорты буенча 
Татарстан Республикасы 
Чемпионатына;  
- Барлык категория инвалидлар 
арасында шахмат буенча Татарстан 
Республикасы чемпионаты, рус 
шашкасы (64) буенча барлык 
категория инвалидлар арасында 
халыкара шашка (100) буенча;  
- Инвалидлар арасында армрестлинг 
буенча Татарстан Республикасы 
чемпионаты. 

IV кисәк. Физик культура һәм спорт өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру 

1. Иҗтимагый физкультура-спорт оешмаларына ярдәм күрсәтү 

1.1 Иң яхшы спортчыларны һәм 
тренерларны матди кызыксындыру 
максатыннан ТР Азнакай муниципаль 
районы спортчыларының, 
тренерларының Татарстан 
Республикасы, Россия 
чемпионатларында һәм 
беренчелекләрендә, халыкара 
ярышларда югары спорт 
казанышлары ӛчен акчалата 
бүләкләр күләмнәрен билгеләү күздә 
тотыла. 

МКУ «УФКСиТ» 
2016–2021 

гг. 
МБ 120,0 120,0 120,0 115,0 115,0 

 
115,0 

 
                                                                                                                                                             

БАРЛЫГЫ: 

3086,
5 

3725,
6 

3791,
0 

1325,
0 

1 325,0 
  
1325,0 

 



 
Иң яхшы спортчыларны һәм тренерларны матди яктан кызыксындыру максатыннан ТР Азнакай муниципаль районы 
спортчыларына, тренерларына ТР, Россия чемпионатларында һәм беренчелекләрендә, халыкара ярышларда югары спорт 
казанышлары ӛчен акчалата бүләкләр күләмен билгеләү күздә тотыла. 
Спорт казанышлары: 
Ярышлар нәтиҗәләре буенча (нигез-ярышлар беркетмәләре) (ир-атлар, хатын-кызлар, егетләр, кызлар) Халыкара, Россия, 
республика турнирларында һәм ТР ярышларында (РФ, ТР Спорт-массакүләм ярышлары календарена кертелгән), шулай ук 
халыкара һәм Россия беренчелекләрендә һәм ТР чемпионатларында; 
1 урын ӛчен-5000 сум  
2 урын ӛчен-4 500 сум 
3 урын ӛчен-4 000 сум 
Татарстан Республикасы чемпионатларында һәм беренчелекләрендә.  
(ир-атлар һәм хатын-кызлар) 
1 урын ӛчен-4 000 сум 
2 урын ӛчен-500 сум 
3 урын ӛчен-3000 сум 
(яшүсмер кызлар, егетләр, кызлар) 
1 урын ӛчен-1000 сум 
2 урын ӛчен-500 сум 
3 урын ӛчен-400 сум 
Искәрмә: шәхси беренчелектә, РФ, ТР чемпионатларында һәм турнирларында катнашучылар саны 4 кешедән дә ким түгел, 
спортның команда тӛрләрендә 4 команда. Спортчылар ӛчен билгеләнгән сумманың 100% күләмендә бүләк әзерләгән 
тренерларга, ләкин һәр ярыш ӛчен бер тапкырдан да артык түгел. 
II. 2016-2021 елларга балалар һәм яшьләр ялын, аларны савыктыруны һәм эш белән тәэмин итүне оештыру " чаралары 

исемлеге» 
 

1.  

1. 

Азнакай муниципаль районының 
балалар һәм яшьләр ялын, аларны 
савыктыруны һәм эш белән тәэмин 
итүне оештыру 

МКУ 
“Яшьләр 
эшләре 

идарәсе”, 

2016-2021г. РБ 13102,

4 

14237,5 14085,

5 

13754.3   

БАРЛЫГЫ   13102,

4 

14237,5 14085,

5 

13754.3   

 
 
 
 

III. 2016-2021 елларга Азнакай муниципаль районының Авыл яшьләре " чаралар исемлеге» 



I.  Авыл яшьләре лидерларына 
хезмәт хакы  

МКУ “Яшьләр 
эшләре 
идарәсе”, 

2016-2021г.. МБ 108,1 269,9 258,8 - - - 

 

II.  Әниләр кӛненә багышланган 
чаралар 

МКУ “Яшьләр 
эшләре 
идарәсе”, 

2016-2021г. 
ноябрь 

МБ 8,0 5,2 8,2 9,2 9,2 9,2 

III.  Яшьләр ӛчен дискотекалар, 
балалар уеннары, акцияләр 

МКУ “Яшьләр 
эшләре 
идарәсе”, 

2016-2021г. 
в течение года 

МБ 3,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 

IV.  Әти, әни, мин спорт гаиләсе 
"Спартакиадасы," ползунков 
конкурсы» 

МКУ “Яшьләр 
эшләре 
идарәсе”, 

2016-2021г. 
май 

МБ 10,0 9,0 6,1 12,1 12,1 12,1 

V.  Инвалидлар декадасына 
багышланган чаралар 

МКУ “Яшьләр 
эшләре 
идарәсе”, 

2016-2021г. 
ноябрь-декабрь 

МБ 4,3 5,0 5,0 8,0 8,0 8,0 

VI.  Тематик брейн-ринглар: 
- Эшче яшьләр; 
- Укучылар арасында 

МКУ “Яшьләр 
эшләре 
идарәсе”, 

2016-2021г. МБ 16,0 14,0 18,1 7,1 7,1 7,1 

БАРЛЫГЫ   149,4 308,1 300,2 41,4 41,4 41,4 

 
IV. 2016-2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай районы яшьләре «чаралар исемлеге" 

1.  Азнакай муниципаль районының 
«яшьләр үзәге» муниципаль 
бюджет учреждениесе, Азнакай 
муниципаль районының 
«ФОРПОСТ үзәге» муниципаль 
бюджет учреждениесе 
учреждениеләрен тоту 

МКУ “Яшьләр 
эшләре 

идарәсе» 

2016-2021г. МБ 4939,7 5927,0 
 

7267,3 
 

6888,4 
 

6919,
2 
 

6950,
0 

БАРЛЫГЫ   4939,7 5927,0 
 

7267,3 
 

6888,4 
 

6919,
2 

6950,
0 

 
V. " 2016-2021 елларга Азнакай муниципаль районы балаларына һәм яшьләренә патриотик тәрбия бирү «чаралары 

исемлеге» 

№  Җаваплы Үтәү вакыты Чыган Шул исәптән (мең сум) 



№ 
п/п 

Эш эчтәлеге башкаручыла
р 

агы, 
күләм

е 
финан
слау 

2016 201 2018 2019  2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Хәрби хезмәткә чакыру яшендәге 
җәмәгать тәртибен саклау буенча 
яшьләр һәм мәктәп оешмалары 
арасында сәламәтләндерү, 
гомумфизик һәм спорт эшен алга 
таба камилләштерү максатында, 
иҗтимагый тәртипне саклау буенча 
яшьләр-мәктәп оешмалары шәһәр 
спартакиадасы (җәйге, кышкы) 
үткәрү. 

МКУ “Яшьләр 
эшләре 

идарәсе”, 
МБУ 

«Форпост» 

2016-2021 
апрель, октябрь 

ҖБ 5,0 4,1 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.  Тантаналы район чарасын үткәрү – 
хәрби хезмәткә чакырылучыларны 
хӛрмәтләү» 

МКУ “Яшьләр 
эшләре 
идарәсе”, 

2016-2021г. 
апрель, октябрь 

ҖБ 5,1 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 

3.  Мәктәп укучылары һәм яшьләр 
арасында патриотик җырлар 
конкурсы 

МКУ “Яшьләр 
эшләре 
идарәсе”, 

2016-2021 
февраль 

ҖБ 4,0 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 

4.  Җиңү Кӛнен Бәйрәм Итү МКУ “Яшьләр 
эшләре 
идарәсе”, 

2016-2021 
май 

ҖБ 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

5.  - Георгий тасмасы МКУ “Яшьләр 
эшләре 
идарәсе”, 

2016-2021 
июнь 

ҖБ 4,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

6.  Җиңү Кӛнен Бәйрәм Итү МКУ “Яшьләр 
эшләре 
идарәсе”, 

2016-2021 
март-апрель 

ҖБ 5,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

7.  Эшче яшьләр ӛчен туристик 
слетлар уздыру 

МКУ “Яшьләр 
эшләре 
идарәсе”, 

2016-2021 июнь ҖБ 15,4 7,0 7,2 7,2 7,2 7,2 

8.  Виктор Цоя истәлегенә Концерт МКУ “Яшьләр 
эшләре 
идарәсе”, 

2016-

2021г.август 

ҖБ 5,1 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 



9.  Яшьләр Кӛне МКУ “Яшьләр 
эшләре 
идарәсе”, 

2016-2021г. 
июнь 

ҖБ 50,0 46,1 45,2 45,2 45,2 45,2 

 
БАРЛЫГЫ: МКУ “Яшьләр 

эшләре 
идарәсе”, 

  96,6 76,5 79,6 79,6 79,6 79,6 

 


