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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 399

Татарстан
Республикасы
Биектау
муниципаль
районы
башкарма
комитетының
«2016-2020
елларга
Биектау муниципаль районында физик
культура
һәм
спортны
үстерү»
муниципаль программасын раслау
турында” 2016 ел, 18 нче апрель 622 нче
карарына үзгәрешләр кертү турында
Татарстан Репсубликасы Министрлар Кабинетының “2014 – 2020 елларга
Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү”
дәүләт программасын раслау турында” 2014 ел, 7 нче февраль, 73 нче карары белән
расланган “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик
культура һәм спортны үстерү” дәүләт программасына үзгәрешләр кертү хакында”
2018 ел, 19 нчы ноябрь 1006 нчы карары нигезендә, Биектау муниципаль районында
физик культура һәм спортны үстерү, яшьләр сәясәтен тормышка ашыруның
нәтиҗәлелеген арттыру максатыннан, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль
районы башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы башкарма
комитетының 2016 ел, 18 нче апрель 622 нче карары белән расланган (2018 ел, 22 нче
февраль 502 номерлы карары редакциясендә) «2016-2020 елларга Биектау
муниципаль районында
физик культура һәм спортны үстерү» муниципаль
программасын раслау турында”
муниципаль программасына түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Программаның паспортында:
7 нче “Ярдәмче программалар исемлеге” юлын түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:
«
Ярдәмче
Ярдәмче программалар:
программалар
“2016 – 2020 елларга физик культура һәм спортны үстерү”
исемлеге
“2016 – 2020 елларда Биектау муниципаль районы яшьләре”

“2016 – 2020 елларга яшьләргә патриотик тәрбия бирү”;
“2016 – 2020 елларга өстәмә белем бирүнең үсеше”.
»
8 нче “Программаны финанслау чыганаклары” юлын түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:
«
Программаны
2016 – 2020 елларга Программаны финанслау күләме
финанслау
219852,9 мең сумны тәшкил итә, шул исәптән еллап:
чыганаклары
2016 ел – 38130,9 мең сум;
2017 ел – 41270,1 мең сум;
2018 ел – 47033,9 мең сум;
2019 ел – 46325,4 мең сум;
2020 ел - 48067,1 мең сум.
Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында һәм
район бюджеты чаралары мөмкинлекләрен истә тотып ел
саен тәгаенләнә.
»
1.2. 3 нче бүлектә программа чаралары исемлеген түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«
Торм
ышка
Ярдәмче программалар
№
ашыр
исемлеге
т/б
у
срокл
ары

Финанслау чыганагын күрсәтеп финанслау, мең
сумнарда

2016

2017

2018

2019

2020

1

“2016-2020
елларга
Татарстан
Республикасы Биектау
2016муниципаль
2020
районында
физик
культура һәм спортны
үстерү

3428,8

4175,0

4777,6

4480,7

4493,5

2

“2016 – 2020 елларда
2016Биектау муниципаль
2020
районы яшьләре”

2951,9

2376,5

2129

2062,9

2962,3

3

“2016 – 2020 елларда
2016Татарстан
Республикасы Биектау 2020
муниципаль
районы

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

яшьләренә патриотик
тәрбия бирү”

4

“2016 – 2020 елларда
Татарстан
Республикасы Биектау 2016муниципаль
2020
районында
өстәмә
белем бирүнең үсеше”

31674,2 33714,1 40074,3

39728,8 40558,3

БАРЛЫГЫ

38 130,
9

46325,4 48067,1

40318,6 47033,9

»
1.3. “2016 – 2020 елларда Татарстан Республикасы Биектау муниципаль
районында өстәмә белем бирүнең үсеше” ярдәмчел программасы (алга таба –
ярдәмчел программа) паспортында:
6 нчы “Ярдәмче программаның бюджет ассигнованиеләре күләме (бюджет
ассигнованиеләре планлы күләмен аны тормышка ашыру еллары буенча тәгаенләп),
шулай ук башка чыганаклардан җәлеп ителә торган чараларның фаразлы күләме”
юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«
Ярдәмче
Ярдәмче программаны тормышка ашыруга муниципаль
программаның
район
бюджете
чаралары
хисабына
бюджет
бюджет
ассигнованиеләре күләме 185749,7 мең сумны тәшкил итә,
ассигнованиеләре шул исәптән еллап:
күләме
(бюджет 2016 ел – 31674,2 мең сум;
ассигнованиеләре 2017 ел – 33714,1 мең сум;
планлы күләмен 2018 ел – 40074,3 мең сум;
аны
тормышка 2019 ел – 39728,8 мең сум;
ашыру
еллары 2020 ел – 40558,3 мең сум.
буенча тәгаенләп), Искәрмә: Программаны финанслау күләме фаразлау
шулай ук башка характерында
һәм
район
бюджеты
чаралары
чыганаклардан
мөмкинлекләрен истә тотып ел саен тәгаенләнә.
җәлеп ителә торган
чараларның
фаразлы күләме
»
1.4. “2016-2020 елларда физик культура һәм спортны үстерү” ярдәмчел
программасы паспортында:
5 нче “Елларга һәм финанслау чыганакларына бүлеп 1 нче Ярдәмче
программаны финанслау күләмнәре” юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«

Елларга
һәм
финанслау
чыганакларына
бүлеп
1
нче
Ярдәмче
программаны
финанслау
күләмнәре

1 нче Ярдәмче программаны җирле бюджет чаралары
хисабына финанслау күләмнәре 21355,6 мең сумны тәшкил
итә, шул исәптән:
2016 ел - 3 428,8 мең сум;
2017 ел – 4 175,0 мең сум;
2018 ел – 4777,6 мең сум;
2019 ел – 4480,7 мең сум;
2020 ел – 4493,5 мең сум.
1 нче Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фаразлау
характерын йөртәләр һәм билгеле елга һәм планлы чорга
бюджет проектын формалаштырганда
ел саен
тәгаенләнәләр.
Федераль бюджет һәм бюджеттан тыш
чыганакларның
чаралары ел саен төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр
нигезендә билгеләнәләр.

»
III бүлекне 1 нче Ярдәмче программаларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
III. 1 НЧЕ ЯРДӘМЧЕ ПРОГРАММАНЫҢ РЕСУРСЛАР БЕЛӘН ТӘЭМИН
ИТЕЛЕШЕН НИГЕЗЛӘҮ
2016 – 2020 елларда 1 нче Ярдәмче программаны Татарстан Республикасы
Биектау муниципаль районы бюджеты чаралары исәбеннән финанслауның гомуми
күләме 21355,6 мең сумны тәшкил итә, шул исәптән:
2016 ел – 3 428,8 мең сум;
2017 ел - 4 175,0 мең сум;
2018 ел – 4777,6 мең сум;
2019 ел – 4480,7 мең сум;
2020 ел – 4493,5 мең сум.
1 нче Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фаразлау характерын
йөртәләр һәм
билгеле елга һәм
планлы чорга җирле бюджет проектын
формалаштырганда ел саен тәгаенләнәләр.
Федераль, республика бюджетлары һәм бюджеттан тыш
чыганакларның
чаралары ел саен төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәләр.
1 нче Ярдәмче программа чаралары исемлеген яңа редакциядә кушымта
нигезендә бәян итәргә.
Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы
Интернет мәгълүмат-телекоммуникацияләр челтәрендә http://pravo.tatarstan.ru/ вебадресында һәм Биектау муниципаль районы рәсми сайтында Интернет мәгълүматтелекоммуникацияләр челтәрендә http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб-адресы һәм
урнашытырып халыкка җиткерергә.
Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны башкарма комитет җитәкчесе
урынбасары Сабирҗанов Р.Р.ка йөкләргә.
Биектау муниципаль районы
башкарма комитеты җитәкчесе
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