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Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитеты 

КАРАР ЧЫГАРА:  

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

2022 елларга Саба муниципаль районының экологик куркынычсызлыгын тәэмин итү 

муниципаль программасын раслау турында” 2016 елның 7 ноябрендәге 1364-п номерлы 

карары  белән расланган 2017-2022 елларга Саба муниципаль районының экологик 

куркынычсызлыгын тәэмин итү муниципаль программасына (алга таба – Программа) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. Программаның паспорт таблицасында “Программаны финанслау чыганаклары” 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Программан

ы финанслау 

чыганаклар

ы  

Программаны финанслау 2017-2022 елларда барлыгы 12 035,600 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән: 

2017 елда – 3 017,400 мең сум; 

2018 елда – 2 688,200 мең сум; 

2019 елда – 1 296,000 мең сум; 

2020 елда – 1 678,000 мең сум; 

2021 елда – 1 678,000 мең сум; 

2022 елда – 1 678,000 мең сум. 

2017-2022 елларда Программаны финанслауның гомуми күләме Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 1 905,600 мең сум тәшкил итә, 

шул исәптән: 

2017 елда – 930,400 мең сум; 

2018 елда – 975,200 мең сум; 

2019 елда – 0,000 мең сум; 

2020 елда – 0,000 мең сум; 

2021 елда – 0,000 мең сум; 

2022 елда – 0,000 мең сум. 

2017-2022 елларда Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

бюджеты хисабына программаны финанслауның гомуми күләме 10 130,000 мең 

сум тәшкил итә, шул исәптән:  

2017 елда – 2087,000 мең сум; 

2018 елда – 1 713,000 мең сум; 



2019 елда – 1 296,000 мең сум; 

2020 елда – 1 678,000 мең сум; 

2021 елда – 1 678,000 мең сум; 

2022 елда – 1 678,000 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. Ярдәмче программасы-1гә 1 нче Кушымтаны әлеге карарның 1 нче Кушымтасы 

нигезендә яңа редакциядә бәян итәргә. 

1.3. Ярдәмче программа-2гә 1 нче Кушымтаны әлеге карарның 2 нче Кушымтасы 

нигезендә яңа редакциядә бәян итәргә. 

        2. 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. 

 3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлеге начальнигы  

И.Б. Таиповка йөкләргә.  

 

 

  

Саба муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                                             М.Р.Ишниязов 

 

 
 

 



Кушымта №1 

“2017-2022 елларга Саба муниципаль районының 

экологик иминлекне тәэмин итү муниципаль 

программасына үзгәрешләр кертү турында" гы карарга 

26.03.2019 №275-п  

 

 

 

Кушымта №1 

2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районының экологик куркынычсызлыгын тәэмин итү 

муниципаль программасының  Ярдәмче программасы-1гә 

карата 

 

 

2017-2022 нче елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының экологик куркынычсызлыкны тәэмин итү муниципаль 

программасының Ярдәмче программасы-1 чаралары. 

№ Чаралар исеме Җаваплы башкаручы 

Финанслау күләме, мең сум Финансл

ау 

чыганаг

ы 

Көтелгән 

нәтиҗә 2017 ел 
2018 

ел 

2019 

ел 

2020 

ел 

2021 

ел 

2022 

ел 

1. Оештыру эшләре 

1.1. 

Табигатьне саклау эшчәнлегенең өстенлекле 

юнәлешләре буенча муниципаль районның норматив 

актларын эшләү 

Башкарма комитет Кирәклеге буенча      

1.2. 

Муниципаль районда табигатьтән файдалану һәм 

санитар-эпидемиологик иминлек комиссиясе эшен 

оештыру 

Башкарма комитет * * * * * *     

2. Атмосфера һавасын саклау буенча чаралар 

2.1. Автотранспорт калдыкларын киметүгә юнәлтелгән чаралар 



2.1.1 Автотранспортны сыекландырылган газга күчерү ҖЧҖ «Яшен» Кирәклеге буенча   

предпри

ятиеләр 

акчалар

ы 

экологик хәл 

торышын 

яхшырту 

2.2. Стационар чыганаклардан калдыкларны ташлауларны киметүгә юнәлтелгән чаралар 

2.2.1 

Калдыклар чыганакларында  рөхсәт ителгән калдыкларның 

чик нормативларының үтәлешен контрольдә тоту һәм 

казанагрегатларында  СО, Nох калдыкларын киметә торган 

режим кертү, шул исәптән:   

Саба районы 

предприятиеләре 
      

предпри

ятиеләр 

акчалар

ы 

Җир катламы 

атмосферасын

да пычраткыч 

матдәләр 

концентрацияс

ен 15-20 % 

киметү 

2.2.1.1 

Байлар Сабасы ш.т.б., Закиров ур., 44 нче йорт буенча 

котельные Саба ТКХ 

күптармаклы 

җитештерү 

предприятиесе 

      
2.2.1.2 Байлар Сабасы ш. т. б. "Мунча" котельные       
2.2.1.3 Байлар Сабасы ш. т. б. "Квартал" котельные       
2.2.1.4 Байлар Сабасы ш. т. б."РҮХ" котельные        

2.2.1.5 

 

Шәмәрдән авылы "Үзәк" котельные 

 

 

Шәмәрдән ТКХ 

күптармаклы 

җитештерү 

предприятиесе       
3. Су ресурсларын саклау чаралары 

3.1. Су ресурсларын саклау өлкәсендә гомуми чаралар 

3.1.1 Гидротехник корылмаларны реконструкцияләү, шул исәптән:         

ТР 

казнасы 
  

3.1.1.1 Урта Нырты т. п. янында АҖ            

3.1.1.2 Явлаштау т. п. янында     АҖ            

3.1.1.3 Сәрдә т. п. янында АҖ            

3.1.2 Агынты суларның лаборатор контроле,  шул исәптән: 

ТКХ 

күптармаклы 

җитештерү 

предприятиесе 

            

предпри

ятиеләр 

акчалар

ы 

Агынты 

суларның 

стандарт 

булмаган 

анализларын 

0,1 %  кадәр 

киметү  

3.1.2.1 Саба ТКХ күптармаклы җитештерү предприятиесе             

3.1.2.2 Шәмәрдән ТКХ күптармаклы җитештерү предприятиесе 

            



3.1.3 Байлар Сабасы ш. т. б. Сабинка елгасы яр буе линиясе 
Башкарма 

комитет 
      ТР 

казнасы 
  

3.1.4 Мамалай авылы янындагы Олы Мишә елгасында казу эшләре 
Башкарма 

комитет 
          

ТР 

казнасы 
  

3.1.5 Түбән Утар авылы янындагы елгада казу эшләре  
Башкарма 

комитет 
          

ТР 

казнасы 
  

3.2. Чистарту һәм су алу корылмаларын реконструкцияләү һәм төзү буенча чаралар 

3.2.1 
Гамәлдә булмаган скважиналарны тампонажлау, шул исәптән 

торак  пункларда: 

АҖ 

      

ТР 

казнасы 

Җир асты 

суларының 

пычрануы 

кимү 

3.2.1.1 Түбән Шытсу авылы            

3.2.1.2 Завод-Нырты авылы            

3.2.1.3 Кече Шыңар авылы            

3.2.1.4 Калатау бистәсе            

3.2.1.5 Мамалай авылы            

3.2.1.6 Тенеки авылы            

3.2.1.7 Югары Шытсу авылы - 2 шт.            

3.2.1.8 Елыш авылы            

3.2.1.9 Чабия Чүрчи авылы            

3.2.1.10 Байлар Сабасы штб.                  

3.2.2 Санитар саклау зоналарын төзекләндерү, шул исәптән: 

АҖ 

      

ТР 

казнасы 

Су белән 

тәэмин итү 

объектларыны

ң иминлеген 

тәэмин итү 

3.2.2.1 №13 Тимершык т. п.            

3.2.2.2 №27 Сабай т.п.            

3.2.2.3 №8   Эзмә т.п.            

3.2.2.4 №10 Керәнне т.п.            

3.2.2.5 №25  Югары Шытсу т.п.            

3.2.2.6 №26 Мамалай т.п.            

3.2.2.7 №17 Сатыш т.п.            

3.2.2.8 №16  Йосып-Алан т.п.       

3.2.2.9 №19  Туктар т.п.       

3.2.2.10 №20  Урта Нырты т.п.            

3.2.2.11 №21  Арташ т.п.            

3.2.2.12 №24  Кече Кибәче т.п.            

3.2.2.13 №11 Югары Симет т.п.            

3.2.2.14 Байлар Сабасы штб.                  



3.2.3 
Социаль-мәдәни  объектларда чистарту  корылмалары 

төзелеше 
  

1496,58

0 

229,1

70 
0,000 

296,00

0 

296,00

0 

296,0

00 

җирле 

казна 
  

3.2.4 
ААҖ “Шәмәрдән ит комбинаты "да чистарту  корылмалары 

төзелеше 

ААҖ “Шәмәрдән 

ит комбинаты " 
          

предпри

ятиеләр 

акчалар

ы 

Елына 18000 

мең тонна 

калдыклар 

ташлауны 

киметү 

3.2.5 
"Вамин" җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең ААҖ “Саба 

май заводы”нда  чистарту  корылмалары төзелеше 

ААҖ “Саба май 

заводы” 
         

предпри

ятиеләр 

акчалар

ы 

Елына 22000 

мең тонна 

калдыклар 

ташлауны 

киметү 

  3.2 бүлек буенча барлыгы    
1496,58

0 

229,1

70 
0,000 

296,00

0 

296,00

0 

296,0

00 
    

3.3. Канализация һәм суүткәргеч челтәрләрен реконструкцияләү һәм төзү буенча чаралар 

3.3.1 
Байлар Сабасы ш. т. б. Көнбатыш өлешендә канализация 

челтәрләре төзү 

 

 

 

Башкарма 

комитет  

          
РФ, ТР 

казнасы  

бистә халкын 

үзәк 

канализация 

белән тәэмин 

итүне 40% 

кадәр арттыру 

  Лесхоз бистәсендә канализация челтәрләре төзү 
Башкарма 

комитет 
          

РФ, ТР 

казнасы 

СКБ 

объектларын 

үзәк 

канализация 

белән тәэмин 

итү 

3.3.2 
Байлар Сабасы ш. т. б. Көнбатыш өлешендә торак йортларны 

су белән тәэмин итү төзелеше 

Башкарма 

комитет 
           

РФ, ТР 

казнасы 

халыкны үзәк 

су белән 

тәэмин итү 

85%  кадәр 

арттыру  
3.3.3 Югары Утар авылында су белән тәэмин итү төзелеше  

Башкарма 

комитет 
          РФ, ТР 

казнасы 

3.3.4 Шәмәрдән-2 т. п. су белән тәэмин итү төзелеше 
Башкарма 

комитет  
       РФ, ТР 

казнасы 
 

 3 бүлек буенча барлыгы          

4. Җир ресурсларын саклау чаралары 

4.1 Бозылган җирләрне рекультивацияләү,  шул исәптән:             



4.1.1 

  

9,6 га мәйданда кыргый карьерларны рекультивацияләү, 

20шт. 

  

АҖ       РФ, ТР 

казнасы 
  

АҖ 590,420 
1483,

830 
0,000 

1 382,0

00 

1 382,0

00 

1 000

,000 

җирле 

казна 
  

4.1.2 
Хуҗалык эчендәге карьерларны рекультивацияләү 1,9 га 

мәйданда, 12 шт. 

Район 

предприятиеләре 
      

предпри

ятиеләр 

акчалар

ы 

  

4.2 
Урман саклагыч утыртмаларын булдыру буенча эшләр 

башкаруны тәэмин итү, шул исәптән 
Саба урман 

хуҗалыгы 

      РФ, ТР 

казнасы, 

предпри

ятие 

акчалар

ы 

Гомуми 

файдаланудаг

ы яшел 

үсентеләрне 40 

% ка кадәр 

тәэмин итү 

4.2.1 эрозиягә каршы 5 га       

4.2.2 юл буе 5 га        

4.2.3 басу саклагыч 5 га       

  4 бүлек буенча барлыгы   590,420 
1483,

830 
0,000 

1382,0

00 

1382,0

00 

1000,

000 
    

5. Биологик ресурсларны саклау буенча чаралар 

5.1 
Байлар Сабасы ш. т. б., Тукай ур., 7 йорт адресы буенча ял 

паркы төзелеше 

Башкарма 

комитет 
           ТР 

казнасы 

Гомуми 

файдаланудаг

ы яшел 

үсентеләрне 40 

% ка кадәр 

тәэмин итү 

5.2 Байлар Сабасында Афганчылар паркын төзү.                

5.3 

Сәнәгать предприятиеләре һәм учреждениеләре,  кече һәм 

урта бизнес объектлары янындагы территорияләрне 

төзекләндерү, 2,4 гектар мәйданлы 12 территория 

Район 

предприятиесе  
       

предпри

ятиеләр 

акчалар

ы 

5.4 
Картайган агачларны кисеп,  компенсацияләү нияте белән 

яшел үсентеләрне утырту 

ТКХ 

күптармаклы 

җитештерү 

предприятиесе 

      

предпри

ятиеләр 

акчалар

ы  

5.5 Халыкның яшел фондын инвентаризацияләү АҖ       

Агымдаг

ы 

финансл

ау 

  5 бүлек буенча барлыгы             

6.Экологик хәлне оптимальләштерү чаралары 
6.1.Объектларны урнаштыруны оптимальләштерү һәм территорияне аерым куллану шартлары булган зоналарны оештыру буенча чаралар 

6.1 
ТР Саба районының Шәмәрдән авылы янында урнашкан себер 

язвалы үләт базының санитар-саклау зонасын кыскарту 

Татарстан 

Республикасында 

“Гигиена һәм 

0,000 0,000 
1296,

000 
0,000 0,000 0,000 

җирле 

казна 
 



эпидемиология 

үзәге” 

сәламәтлек 

саклау федераль 

бюджет 

учреждениесе 

 6 бүлек буенча барлыгы  0,000 0,000 
1296,

000 
0,000 0,000 0,000   

7. Экологик тәрбия һәм белем бирү  

7.1. Гаиләдә экологик тәрбия һәм белем бирү 

7.1.1. Муниципаль дәрәҗәдә гаилә экологик тәрбияләү тәҗрибәсен 

өйрәнү һәм аны нәшрият эшчәнлеге, массакүләм мәгълүмат 

чаралары,  клуб эшчәнлеге һәм башка эш формалары аша 

тарату 

РОО, ОК Ел саен 

    

7.1.2. Балаларны гаилә экологик тәрбияләү турында мәгълүматлар 

банкын булдыру һәм мәктәпкәчә балалар учреждениеләре 

хезмәткәрләре белән бу тәҗрибәне анализлау 
РОО Ел саен 

    

7.1.3. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре, балаларга өстәмә 

белем бирү учреждениеләре, китапханәләр, оешмалар 

каршында гаилә экологик клубларын оештыру 
РОО, ОК Ел саен 

    

7.1.4. Район гаилә экологик тәрбия бирү планнарын һәм 

программаларын мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре һәм 

башлангыч мәктәпләр планнары һәм программалары белән 

килештерү 

РОО Ел саен 

    

7.2. Мәктәпкәчә учреждениеләрдә экологик тәрбия һәм белем бирү 

7.2.1. Муниципаль дәрәҗәдә гаилә экологик тәрбияләү тәҗрибәсен 

анализлау һәм мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре 

планнарын мәктәпкәчә яшьтәге балаларга гаилә экологик 

тәрбия бирү юнәлешләре белән килештерү 

РОО Ел саен 

    

7.2.2. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә экологик белем 

бирү планнарын район планнары белән килештерү РОО Ел саен 
    

7.2.3. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларга экологик белем бирүнең яңа 

технологияләрен эшләү буенча районның мәктәпкәчә 

учреждениеләрендә база һәм эксперименталь мәйданчыклар 

булдыру 

РОО Ел саен 

Агымдаг

ы 

финансл

ау   

7.2.4. Мәктәпкәчә учреждениеләрдә экологик белем бирү 

тәҗрибәсе турында район мәгълүмат базасын булдыру РОО Ел саен 
    



7.2.5. Мәктәпкәчә учреждениеләрдә экологик-белем бирү 

пространствосын булдыру буенча методик рекомендацияләр 

әзерләү һәм бастырып чыгару 
РОО Ел саен 

Агымдаг

ы 

финансл

ау   

7.2.6. Районның мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре базасында 

"Мастер-класста дәресләр" тәрбиячеләр-экологлар өчен 

семинар 

РОО Ел саен 

    

7.3. Гомуми белем бирү мәктәпләрендә экологик белем бирү 

7.3.1. Мәктәптә экологик белем бирү тәҗрибәсен гомумиләштерү 

һәм анализлау һәм аны методик семинарлар һәм 

конференцияләр үткәргәндә экологик белем бирү системасын 

камилләштерү өчен куллану 

РОО Ел саен 

    

7.3.2. Төп мәктәптә өзлексез экологик практика юнәлешләрен һәм 

нәтиҗәләрен анализлау һәм практик планнарны һәм 

программаларын алдагы һәм алга таба укытуның этаплары 

белән килештерү 

РОО Ел саен 

    

7.3.3. Укучыларны бергә укыту формасы буларак район гамәли 

экология мәктәбен үткәрү (хезмәт һәм ял оештыру кышкы 

һәм җәйге сменалары) 
РОО Ел саен 

    

7.3.4. Барлык уку предметларын экологияләштерү буенча 

укытучылар өчен район семинарлары оештыру РОО Ел саен 
    

7.3.5. 9 сыйныф укучыларын профиль алды әзерлеге буенча эш РОО Ел саен     

7.3.6. Укучылар белән сыйныфтан тыш дәресләрне оештыру ("Яшь 

урманчы", "Яшь агроном", "Яшь эколог" һ. б.) РОО Ел саен 
    

7.3.7. 5-9 сыйныф укучылары өчен бердәм сезонлы экологик 

практика оештыру РОО Ел саен  
    

7.3.8. Укытучылар өчен 5-9 сыйныфларда сезонлы экологик 

практика оештыру буенча район семинарлары үткәрү РОО Ел саен 
    

7.3.9. Төп мәктәптә табигый-фәнни цикл предметларының 

эчтәлеген экологияләштерү буенча укыту-методик 

рекомендацияләр, пособиеләр эшләү 
РОО Ел саен 

    

7.3.10. Төп мәктәптә экологик белем бирү тәҗрибәсеннән район 

мәгълүматлар банкын төзү РОО Ел саен 
    

7.3.11. Экологик белем бирү буенча укыту-методик әсбапларның 

тәкъдим итү исемлеген формалаштыру РОО Ел саен 
    

7.3.12. 5-9 сыйныфларда экологик белем бирү торышы мониторингы РОО Ел саен     



7.3.13. Экологик мониторинг үткәрү буенча база мәктәпләре 

челтәрен булдыру РОО Ел саен 
    

7.3.14. 10 нчы сыйныфларда Экология буенча сезонлы һәм җәйге 

кыр практикасын оештыру (укыту-тикшеренү 

экспедицияләре һәм экологик лагерьлар)  
РОО Ел саен 

Агымдаг

ы 

финансл

ау   

7.4. Балаларга өстәмә белем бирү учреждениеләрендә экологик тәрбия 

7.4.1. Балаларга өстәмә белем бирү учреждениеләрендә экологик 

белем бирүне үстерүне перспектив планлаштыру РОО Ел саен 
    

7.4.2. Балаларның көндезге ял лагерьларын һәм җәйге экологик 

мәктәпләрне оештыру 
РОО Ел саен 

Агымдаг

ы 

финансл

ау   

7.4.3. Укучыларның экология буенча тикшеренү эшләре 

нәтиҗәләре буенча район конкурслары һәм фәнни-гамәли 

семинарлар, конференцияләр үткәрү 
РОО Ел саен 

    

7.4.4. Мәктәп укучыларының экологик олимпиадаларын үткәрү РОО Ел саен     

7.4.5. Яшь экологлар мәктәпләрен төзү РОО Ел саен     

7.4.6. Мәктәпкәчә һәм мәктәптә белем бирү учреждениеләрендә 

сәнгать-эстетик, декоратив-гамәли, экологик-туган якны 

өйрәнү, этнографик һәм башка юнәлешләрдә балаларга 

өстәмә белем бирү учреждениеләре белән хезмәттәшлек 

кысаларында үсеш; 

РОО Ел саен  

    

7.4.7. "Экологик куркынычлардан саклану көннәре" Бөтенроссия 

акциясендә, Идел буе фәнни-гамәли экологик конференциясе 

эшендә "Куркынычсызлык мәктәбе" балалар-яшүсмерләр 

иҗтимагый хәрәкәтендә катнашу һ. б. 

РОО Ел саен 

Агымдаг

ы 

финансл

ау   

7.4.8. Өстәмә белем бирү учреждениеләренең иҗтимагый экологик 

акцияләр оештыруда һәм үткәрүдә катнашуы РОО Ел саен 
    

7.4.9. Балаларга өстәмә белем бирү учреждениеләре базасында 

күзәтү, күргәзмәләр, конкурслар һәм экологик-мәгариф 

массакүләм эшенең башка формаларын оештыру 
РОО, ОК Ел саен 

    

7.5. Экологик куркынычсызлыкны тәэмин итү буенча эш 

7.5.1. Экологик куркынычсызлык буенча координацион совет төзү Исполнительны

й комитет 
Ел саен 

    



7.5.2. Белем бирү учреждениеләрен экологик куркынычсызлык 

буенча уку программалары, дәреслекләр, методик әдәбият 

белән тәэмин итү 
РОО Ел саен 

Агымдаг

ы 

финансл

ау   

7.5.3. Биология, химия, экология, география укытучыларының 

методик берләшмәсе эшен координацияләү һәм 

системалаштыру 

РОО Ел саен 

    

7.6. Белгечләрне яңадан әзерләү һәм квалификацияләрен күтәрү 

7.6.1. Мәгариф системасы җитәкчеләре һәм белгечләренең яңадан 

әзерләү һәм квалификация күтәрү программасында катнашуы 
РОО Ел саен 

Агымдаг

ы 

финансл

ау   

7.6.2. Укучыларның һәм педагогик хезмәткәрләрнең экологик 

белем бирү программаларына һәм тикшеренү эшләренә 

ярдәм итү өчен шартлар тудыру 
РОО Ел саен 

Агымдаг

ы 

финансл

ау   

7.6.3. Әйләнә тирә мохитне саклау һәм экологик куркынычсызлык 

өлкәсендә җитәкчеләр һәм белгечләр әзерләү турында белем 

бирү учреждениеләренең коллектив килешүләре бүлегенә 

кертү 

РОО Ел саен 

Агымдаг

ы 

финансл

ау   

7.7. Экологик мәгариф 

7.7.1. “Туган якның мәдәни һәм табигый мирасы " 

программасының китапханә челтәре аша тормышка ашыру РОО, ОК Ел саен 
    

7.7.2. Белем бирү учреждениеләренең мәдәни-ландшафт 

комплексын, экологик белем һәм тәрбияне оештыру буенча 

модель объект буларак архитектура-этнография музеен 

үстерү 

РОО, ОК Ел саен 

Агымдаг

ы 

финансл

ау   

7.7.3. Районның туган якны өйрәнү музейларына алар базасында 

үсеп килүче буын белән экологик-белем бирү эшчәнлеген 

үткәрү өчен экосистемага якын килү нигезендә табигать 

бүлекләре экспозицияләрен төзүдә булышлык күрсәтү 

РОО, ОК Ел саен 

    

7.7.4. Халыкны экологик мәгариф буенча мәктәп китапханәләре 

эшчәнлегенең район смотр-конкурслары үткәрү РОО, ОК Ел саен 
    

7.7.5. Экологик белем бирү, тәрбия һәм мәгариф өлкәсендә 

эшчәнлек алып баручы аерым иҗтимагый төркемнәр һәм 

хәрәкәтләрнең иҗади инициативаларына ярдәм итү 
РОО, ОК Ел саен 

Агымдаг

ы 

финансл

ау   



7.7.6. "Экологик куркынычлардан саклау көннәре" Бөтенроссия 

акциясе, район табигатьне саклау айлыгы, "Мәктәп 

ишегаллары маршы", "Балалар мәйданчыклары маршы", 

"Безнең мирас" (районның табигый һәм тарихи-мәдәни 

мирасын өйрәнү һәм саклау буенча), «Экологик чиста 

ишегалды», «Яшел урам» һ. б. чаралар үткәрү. 

РОО, ОК Ел саен 

    

7.7.7. Музей базасында Мәктәпкәчә яшьтәге балаларга, мәктәп һәм 

профлицей укучыларына экологик белем бирү эшен оештыру 
РОО, ОК Ел саен 

Агымдаг

ы 

финансл

ау   

7.7.8. Файдаланучыларга экологик белем бирү буенча "Яшә җир" 

максатчан китапханә программасын тормышка ашыру РОО, ОК Ел саен 
    

7.7.10. Төзекләндерү буенча район карау-конкурсын үткәрү: “һәр 

торак пунктка - үрнәк мәдәният учреждениеләре”  “Иң яшел 

китапханә” , “Иң яшел мәдәният йорты”, “Иң яшел сәнгать 

мәктәбе”, “Иң яшел музей” исеменә  
РОО, ОК Ел саен 

Агымдаг

ы 

финансл

ау 
  

7.7.11.  “Урманнарның ягымлы тавышын мәңге шатландырсын”  

яшь фоторәссамчылар  район конкурсын үткәрү РОО, ОК Ел саен 
    

7.7.12. Районның туган якны өйрәнү музейларына алар базасында 

үсеп килүче буын белән экологик белем бирү эшчәнлеген 

үткәрү өчен экосистемалар ягыннан якын килү нигезендә 

табигать бүлекләре экспозициясен төзүдә булышлык күрсәтү 

РОО, ОК Ел саен 

Агымдаг

ы 

финансла

у   

7.8. Җәмгыять хәрәкәте һәм экологик белем бирү 

7.8.1. Экологик белем һәм тәрбия бирү нәтиҗәләре буенча 

конкурслар, күргәзмәләр оештыруда һәм үткәрүдә катнашу 
РОО Ел саен 

Агымдаг

ы 

финансла

у   

7.8.2. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә иң яхшы 

экологик-үсә торган мохит " район конкурсын оештыру 
РОО Ел саен 

Агымдаг

ы 

финансла

у   

7.8.3. “Экологик яктан төзекләндерелгән мәктәп ишегалды" 

проектлары конкурсы 
РОО Ел саен 

Агымдаг

ы 

финансла

у   



7.8.4. Экологик белем бирү проектларын гамәлгә ашыру буенча 

экодайджестның даими чыгарылышы РОО Ел саен 
    

7.8.5. Экологик белем бирүнең торышы турында еллык аналитик 

белешмә әзерләү РОО Ел саен 
    

  БАРЛЫГЫ:    
2087,0

00 
1713,000 

1296,

000 

1678,0

00 
1678,0

00 
1678,

000 
    

 

 



Кушымта №2 

Саба муниципаль районы  

Башкарма комитеты карарына 

  ______ № ____»  

 

  

 

Кушымта №1 

2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районының экологик 

куркынычсызлыгын тәэмин итү муниципаль 

программасының Ярдәмче программасы-2гә карата 

 

 

2017-2022 нче елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының экологик куркынычсызлыкны  

тәэмин итү муниципаль  программасының Ярдәмче программа-2 чаралары. 

№ Чаралар исемлеге Җаваплы башкаручы 

Финанслау күләме, мең сум 
Финансла

у 

чыганагы 

Көтелгән 

нәтиҗә 
2017 ел 2018 ел 

2019 

ел 

2020 

ел 
2021 ел 

2022 

ел 

1.  Җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү өлкәсендәге чаралар 

1.1 
Биологик мәетләрне җыю, саклау, 

чыгару 
Башкарма комитет 930,400 975,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

ТР 

казнасы 

Экологик 

иминлекне 

яхшырту 

  БАРЛЫГЫ:    930,400 975,200 0,000 0,000 0,000 0,000     

 


