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2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы халкын социаль яклау 

адреслы  муниципаль программасына 

үзгәрешләр кертү турында 

 
Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитеты 

КАРАР ЧЫГАРА: 

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының “2017-

2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы халыкны социаль яклау 

адреслы муниципаль программасын раслау турында” 2016 елның 1 ноябрендәге 1333-п 

номерлы карары белән расланган 2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы халкын социаль яклау адреслы муниципаль программасына (алга таба – 

Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

1.1. Программаның паспорт таблицасында “Программаны финанслау күләмнәре һәм 

чыганаклары” юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

      2017-2022 елларда Программаны финанслауга барлыгы 121 583,217 мең 

сум каралган, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел -  19 864,782 мең сум; 

2018 ел -  20 696,835 мең сум; 

       2019 ел – 20 255,400 мең сум; 

       2020 ел – 20 255,400 мең сум; 

       2021 ел – 20 255,400 мең сум; 

       2022 ел – 20 255,400 мең сум. 

2017-2022 елларга Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

исәбеннән Программаны финанслау күләме 5 350,800 мең сум тәшкил итә, 

шул исәптән еллар буенча:  

      2017 ел –713,000 мең сум; 

      2018 ел –875,800 мең сум; 

      2019 ел –940,500 мең сум; 

      2020 ел – 940,500 мең сум; 

      2021 ел – 940,500 мең сум; 

      2022 ел – 940,500 мең сум. 

2017-2022 елларда Саба муниципаль районы бюджеты хисабына 

программаны финанслау күләме 116 232,417 мең сум тәшкил итә, шул 

исәптән еллар буенча: 

      2017 ел – 19 151,782 мең сум; 

      2018 ел – 19 821,035 мең сум; 

      2019 ел – 19 314,900 мең сум; 



      2020 ел - 19 314,900 мең сум; 

      2021 ел - 19 314,900 мең сум; 

      2022 ел - 19 314,900 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. 

       Программаны финанслауга 2017-2022 елларда барлыгы 121 583,217 мең сум каралган, шул 

исәптән еллар бунча: 

  2017 ел -  19 864,782 мең сум; 

  2018 ел -  20 696,835 мең сум; 

         2019 ел – 20 255,400 мең сум; 

         2020 ел – 20 255,400 мең сум; 

         2021 ел – 20 255,400 мең сум; 

         2022 ел – 20 255,400 мең сум.   

      2017-2022 елларга Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән Программаны 

финанслау күләме 5 350,800 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча:  

      2017 ел –713,000 мең сум; 

      2018 ел –875,800 мең сум; 

      2019 ел –940,500 мең сум; 

      2020 ел – 940,500 мең сум; 

      2021 ел – 940,500 мең сум; 

      2022 ел – 940,500 мең сум. 

2017-2022 елларда Саба муниципаль районы бюджеты хисабына программаны финанслау 

күләме 116 232,417 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

      2017 ел – 19 151,782 мең сум; 

      2018 ел – 19 821,035 мең сум; 

      2019 ел – 19 314,900 мең сум; 

      2020 ел - 19 314,900 мең сум; 

      2021 ел - 19 314,900 мең сум; 

      2022 ел - 19 314,900 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.». 

1.3. Программага 2 нче Кушымтадагы таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 
2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы  

халыкны социаль яклау адреслы муниципаль программасын тормышка ашыруны  

ресурслар белән тәэмин итү. 

 (мең сум) 

Ярдәмче 

программаны

ң исеме 

Финанслау 

чыганагы 
Финанслау күләме 

2017 ел 2018 ел  2019 ел 2020 ел 2021 ел 2022 ел 

"2017-2022 

елларга 

социаль 

түләүләр” 

Җирле 

бюджет 
5313,182 5982,435 5476,300 5476,300 5476,300 5476,300 



"2017-2022 

елларга 

гаиләләрнең 

социаль-

икътисадый 

хәлен 

яхшырту” 

Җирле 

бюджет һәм 

Татарстан 

Республика

сы 

бюджеты 

14551,600 14714,40

0 

14779,10

0 

14779,10

0 

14779,10

0 

14779,100 

             ». 

2. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының “2017-

2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы халкын социаль яклау 

адреслы муниципаль программасын раслау турында” 2016 елның 1 ноябрендәге 1333-п 

номерлы карары белән расланган 2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы халкын адреслы социаль яклау муниципаль программасының “2017-2022 

елларга социаль түләүләр” ярдәмче программасына (алга таба – Ярдәмче программа-1) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

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

күләмнәре һәм чыганаклары” юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Ярдәмче 

программа-1не 

финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

Ярдәмче программа-1не финанслауның гомуми күләме, 2017-2022 

елларда Саба муниципаль районы бюджеты чаралары хисабына 33 200,817 

мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 5 313,182 мең сум; 

2018 ел – 5 982,435 мең сум; 

2019 ел – 5 476,300 мең сум; 

2020 ел – 5 476,300 мең сум; 

2021 ел – 5 476,300 мең сум; 

2022 ел – 5 476,300 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-1нең III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

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

Ярдәмче программа-1не финанслауның гомуми күләме, 2017-2022 елларда Саба 

муниципаль районы бюджеты чаралары хисабына 33 200,817 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 5 313,182 мең сум; 

2018 ел – 5 982,435 мең сум; 

2019 ел – 5 476,300 мең сум; 

2020 ел – 5 476,300 мең сум; 

2021 ел – 5 476,300 мең сум; 

2022 ел – 5 476,300 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-

2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы халкын социаль яклау 

адреслы муниципаль программасын раслау турында” 2016 елның 1 ноябрендәге 1333-п 

номерлы карары белән расланган 2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы халкын социаль яклау адреслы муниципаль программасының “2017-2022 



елларга гаиләләрнең социаль-икътисадый хәлен яхшырту” ярдәмче программасына (алга таба 

– Ярдәмче программа-2) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3.1. Ярдәмче программа-2 паспорты таблицасында “Ярдәмче программа-2не финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары” юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Ярдәмче 

программа-2не 

финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

      Ярдәмче программа-2не финанслауга барлыгы 2017-2022 елларда 88 

382,400 мең сум каралган, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел -  14 551,600 мең сум; 

2018 ел -  14 714,400 мең сум;  

       2019 ел – 14 779,100 мең сум; 

       2020 ел – 14 779,100 мең сум; 

       2021 ел – 14 779,100 мең сум; 

       2022 ел – 14 779,100 мең сум. 

Ярдәмче программа-2не финанслау күләме-2017-2022 елларга Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 5 350,800 мең сум, шул 

исәптән еллар буенча: 

        2017 ел –713,000 мең сум; 

        2018 ел –875,800 мең сум; 

        2019 ел –940,500 мең сум; 

        2020 ел – 940,500 мең сум; 

        2021 ел – 940,500 мең сум; 

        2022 ел – 940,500 мең сум. 

Ярдәмче программа-2не финанслау күләме-2017-2022 елларга Саба 

муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән 83 031,600 мең сум, шул 

исәптән еллар буенча: 

       2017 ел – 13 838,600 мең сум; 

       2018 ел – 13 838,600 мең сум; 

       2019 ел – 13 838,600 мең сум; 

       2020 ел-  13 838,600 мең сум; 

       2021 ел-  13 838,600 мең сум; 

       2022 ел - 13 838,600 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. 

»; 

3.2. Ярдәмче программа-2нең III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

   «III. Ярдәмче программа-5не ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү. 

Ярдәмче программа-2не финанслауга барлыгы 2017-2022 елларда 88 382,400 мең сум 

каралган, шул исәптән еллар буенча: 

       2017 ел -  14 551,600 мең сум; 

       2018 ел -  14 714,400 мең сум;  

       2019 ел – 14 779,100 мең сум; 

       2020 ел – 14 779,100 мең сум; 

       2021 ел – 14 779,100 мең сум; 

       2022 ел – 14 779,100 мең сум. 

 Ярдәмче программа-2не финанслау күләме-2017-2022 елларга Татарстан Республикасы 

бюджеты акчалары исәбеннән 5 350,800 мең сум, шул исәптән еллар буенча: 

        2017 ел –713,000 мең сум; 

        2018 ел –875,800 мең сум; 

        2019 ел –940,500 мең сум; 

        2020 ел – 940,500 мең сум; 



        2021 ел – 940,500 мең сум; 

        2022 ел – 940,500 мең сум. 

Ярдәмче программа-2не финанслау күләме-2017-2022 елларга Саба муниципаль районы 

бюджеты акчалары исәбеннән 83 031,600 мең сум, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 13 838,600 мең сум; 

2018 ел – 13 838,600 мең сум; 

2019 ел – 13 838,600 мең сум; 

2020 ел-  13 838,600 мең сум; 

2021 ел-  13 838,600 мең сум; 

2022 ел - 13 838,600 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. 

3.3. Ярдәмче программа-2нең 1 нче кушымтасын әлеге карарның 1 нче Кушымтасы 

нигезендә яңа редакциядә бәян итәргә 

4. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында түбәндәге адрес буенча: 

http://pravo.tatarstan.ru һәм Саба муниципаль районының рәсми сайтында түбәндәге адрес 

буенча бастырып чыгарырга: http://saby.tatarstan.ru. 

5. Югарыда күрсәтелгән муниципаль программаның үтәлешен контрольдә тотуны Саба 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 

урынбасары М.Р. Кәримовка йөкләргә. 

 

 

 

 

Саба муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                                           М.Р. Ишниязов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
П

р

е 

 

ы

» 



Кушымта №1 

                                                                                                                              

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

Башкарма комитеты карарына 

27.03.2019 №2273-п 

 

 

Кушымта № 1 

"2017-2022 елларга гаиләләрнең социаль-

икътисадый хәлен яхшырту” 

Ярдәмче программа-2гә 
 

 

"2017-2022 ЕЛЛАРГА ГАИЛӘЛӘРНЕҢ СОЦИАЛЬ-ИКЪТИСАДИ ХӘЛЕН ЯХШЫРТУ”  

ЯРДӘМЧЕ ПРОГРАММА-2НЕҢ МАКСАТЛАР, БУРЫЧЛАР, НӘТИҖӘЛӘРЕН БӘЯЛӘҮ ИНДИКАТОРЛАРЫ  

ҺӘМ АНЫҢ ЧАРАЛАРЫН ФИНАНСЛАУ 

 

Төп чараларның 

исеме 

Башкаручылар Төп 

чараларны 

үтәү 

сроклары 

Ахыргы 

нәтиҗәләрне 

бәяләү 

индикаторлары, 

үлчәү берәмлеге 

Күрсәткечләр еллар буенча 

аңлатмасы 

Финанслау чыганагын еллар буенча күрсәтеп 

финанслау, мең сум 

201

7 

201

8 

201

9 

20

20 

202

1 

202

2 

2017 

ел 

2018 

ел 

2019 

ел 

2020

ел. 

2021 

ел 

2022 

ел 

Максатның исеме: Гаилә тормышы кыйммәтләре һәм аңа ярдәм итү, гаилә тормышының сыйфатын күтәрү  

Бурыч 1: Гаиләләргә социаль ярдәм чаралары системасын үстерү 

Мәктәпкәчә белем 

бирү оешмаларында 

баланы караган һәм 

тәрбияләгән өчен 

ата-ана түләвенең 

бер өлешенә 

компенсация бирү 

Татарстан 

Республикасы 

Саба муниципаль 

районы башкарма 

комитеты, 

Татарстан 

Республикасы 

Хезмәт, халыкны 

эш белән тәэмин 

итү һәм социаль 

яклау 

министрлыгының 

Саба муниципаль 

районындагы 

2017-2022 

еллар 

Мәктәпкәчә 

белем бирү 

учреждениеләрен

дә баланы 

караган һәм 

тәрбияләгән өчен 

ата-аналар 

түләвенең бер 

өлешенә тулы 

күләмдә 

компенсация 

бирү, % 

100 100 100 100 100 100 13 838,

600 

МБ 

13 838,

600 

МБ 

13 838,

600 

МБ 

13 838,6

600 

МБ 

13 83

600 

МБ 

13 838,

600 

МБ 



социаль яклау 

бүлеге 

Бурыч 2: Ятим балаларны һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларны гаиләгә урнаштыру өчен уңай шартлар тудыру 

Опека һәм 

попечительлек 

буенча эшчәнлекне 

оештыру һәм 

гамәлгә ашыру 

буенча дәүләт 

вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру 

Татарстан 

Республикасы 

Саба муниципаль 

районы Финанс-

бюджет 

палатасы, 

Татарстан 

Республикасы 

Саба муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

опека һәм 

попечительлек 

бүлеге 

2017-2022 

еллар 

Граждан 

гаиләләрендә 

тәрбияләнә 

торган ятим 

балалар һәм ата - 

ана каравыннан 

мәхрүм калган 

балалар өлеше, % 

98,

8 

98,

8 

98,

8 

98,

8 

98,8 98,

8 

713,0

00 

ТР 

 
 

875,8

00 

ТР 

  ТР    ТР ТР 
 

 

ТР 

Бурыч 3: Гаилә иминлегенә, балалар күзәтүсезлегенә һәм сукбайлыкка каршы профилактика 

Халыкны дәүләт 

тарафыннан 

гарантияләнгән 

социаль хезмәтләр, 

авыр тормыш 

хәлендә булган 

гаиләгә һәм 

балаларга 

массакүләм 

мәгълүмат 

чараларында, 

учреждениеләрнең 

мәгълүмати 

стендларында 

реклама полиграфия 

продукциясе аша 

таныштыру 

Саба муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитеты 

каршындагы 

балигъ 

булмаганнар 

эшләре һәм 

аларның 

хокукларын 

яклау буенча 

Комиссия 

2017-2022 

еллар 

Саба муниципаль 

районы балалар 

санының гомуми 

санында 

караучысыз 

балаларның 

чагыштырма 

авырлыгы, % 

0,4

9 

0,4

9 

0,4

9 

0,4

8 

0,48 0,4

7 

- - - - - - 

Социаль куркыныч 

хәлдә булган балигъ 

Саба муниципаль 

районы 

2017-2022 

еллар 

- - - - - - 



булмаганнар һәм 

аларның гаиләләре 

белән индивидуаль 

тернәкләндерү эше 

технологияләрен 

тормышка ашыру 

Башкарма 

комитеты 

каршындагы 

балигъ 

булмаганнар 

эшләре һәм 

аларның 

хокукларын 

яклау буенча 

Комиссия 

Социаль куркыныч 

хәлдә булган балигъ 

булмаганнар һәм 

аларның гаиләләре 

белән индивидуаль 

тернәкләндерү эше 

технологияләрен 

тормышка ашыру 

«Ведомствоара 

социаль 

патронажлаштыру» 

 Саба 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитеты 

каршындагы 

балигъ 

булмаганнар 

эшләре һәм 

аларның 

хокукларын 

яклау буенча 

Комиссия 

2017-2022 

еллар 

Ведомствоара 

патронаждан 

төшерелгән 

гаиләләр өлеше 

уңай нәтиҗәләр 

белән 

реабилитацияләү 

срокларын 

арттырмыйча 

гына 

75,

8 

81,

1 

83 85 90 95 - - - - - - 

Ярдәмче программа-5 буенча барлыгы 19 728,

200 

19 709,

500 

19 737,8

00 

19 76

7,200 

19 767,

200 
19 767,

200 



 


