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“2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы мәгарифен үстерү” 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 мәгарифен 

үстерү” муниципаль программасын раслау турында”2016 елның 2 ноябрендәге 1341-п 

номерлы карары белән расланган “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы мәгарифен үстерү” муниципаль программасына (алга таба – 

Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

1.1. Программа паспорты таблицасында: 

 “Еллар һәм чыганаклар буенча бүленгән Программаны финанслау күләмнәре” 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча 

бүленгән 

Программан

ы финанслау 

күләмнәре 

2017-2022 елларда Программаны финанслауга барлыгы 4 365 518,340 

мең сум каралган, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 758 963,188 мең сум; 

2018 ел – 744 939,466 мең сум; 

2019 ел – 716 715,399 мең сум; 

2020 ел – 716 440,609 мең сум; 

2021 ел – 714 229,839 мең сум; 

2022 ел – 714 229,839 мең сум. 

2017-2022 елларга Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

исәбеннән Программаны финанслау күләме 1 504 146,745 мең сум 

тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел –229 143,476 мең сум; 

2018 ел –261 507,269 мең сум; 

2019 ел –253 165,300 мең сум; 

2020 ел –253 326,500 мең сум; 

2021 ел – 253 502,100 мең сум; 

2022 ел - 253 502,100 мең сум. 

2017-2022 елларда Саба муниципаль районы бюджеты хисабына 

программаны финанслау күләме 2 861 371,595 мең сум тәшкил итәчәк, 

шул исәптән еллар буенча: 



2017 ел – 529 819,712 мең сум; 

2018 ел – 483 432,197 мең сум; 

2019 ел – 463 550,099 мең сум; 

2020 ел-  463 114,109 мең сум; 

2021 ел-  460 727,739 мең сум; 

2022 ел – 460 727,739 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. “Программаны ресурс белән тәэмин итү” 3 бүлеген түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

«3. Программаны ресурс белән тәэмин итү. 

 2017-2022 елларда Программаны финанслауга барлыгы 4 484 527,020 мең сум 

каралган, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 758 963,188 мең сум; 

2018 ел – 863 948,146 мең сум; 

2019 ел – 716 715,399 мең сум; 

2020 ел – 716 440,609 мең сум; 

2021 ел – 714 229,839 мең сум; 

2022 ел – 714 229,839 мең сум.  

2017-2022 елларга Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 

 Программаны финанслау күләме 1 514 239,623 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән еллар буенча: 

2017 ел –229 143,476 мең сум; 

2018 ел –271 599,847 мең сум; 

2019 ел –253 165,600 мең сум; 

2020 ел –253 326,500 мең сум; 

2021 ел – 253 502,100 мең сум; 

2022 ел - 253 502,100 мең сум. 

 2017-2022 елларда Саба муниципаль районы бюджеты хисабына программаны 

финанслау күләме 2 970 287,397  мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 529 819,712 мең сум; 

2018 ел – 592 348,299 мең сум; 

2019 ел – 463 549,799 мең сум; 

2020 ел-  463 114,109 мең сум; 

2021 ел-  460 727,739 мең сум; 

2022 ел – 460 727,739 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.». 

2. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

“2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәгарифен 

үстерү” муниципаль программасын раслау турында”гы 2016 елның 2 ноябрендәге 

1341-п номерлы карары белән расланган “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районы мәгарифен үстерү” муниципаль программасының “2017-



2022 елларга мәктәпкәчә белем бирүне үстерү” ярдәмче программасына (алга таба – 

Ярдәмче программа-1) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

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

еллар һәм чыганаклар буенча бүленгәнчә финанслау күләмнәре” юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

« 

Ярдәмче 

программа-

1не еллар һәм 

чыганаклар 

буенча 

бүленгәнчә 

финанслау 

күләмнәре 

      2017-2022 елларда Ярдәмче программа-1не финанслауга барлыгы  

1 293 479,227 мең сум каралган, шул исәптән:  

2017 ел – 206 400,336 мең сум; 

2018 ел – 234 248,491 мең сум; 

2019 ел – 208 707,600 мең сум; 

2020 ел – 214 707,600 мең сум; 

2021 ел – 214 707,600 мең сум; 

2022 ел – 214 707,600 мең сум. 

    2017-2022 елларга Ярдәмче программа-1не финанслау күләме 

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 474 233,056 мең 

сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел  - 62 209,656  мең сум; 

2018 ел – 81 337,800   мең сум; 

2019 ел – 82 671,400   мең сум; 

2020 ел – 82 671,400   мең сум; 

2021 ел – 82 671,400   мең сум; 

2022 ел – 82 671,400   мең сум. 

     2017-2022 елларга Ярдәмче программа-1не финанслау күләме Саба 

муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән 819 246,171 мең 

сум, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 144 190,680 мең сум; 

2018 ел – 152 910,691 мең сум; 

2019 ел – 126 036,200 мең сум; 

2020 ел – 132 036,200 мең сум; 

2021 ел – 132 036,200 мең сум; 

2022 ел – 132 036,200 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 

»; 

          2.2. "Ярдәмче программа-1не ресурслар белән тәэмин итү” 4 бүлеген түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

“4. Ярдәмче программа-1не ресурслар белән тәэмин итү”не нигезләү. 

             2017-2022 елларда Ярдәмче программа-1не финанслауга барлыгы  

1 293 479,227 мең сум каралган, шул исәптән: 

2017 ел – 206 400,336 мең сум; 

2018 ел – 234 248,491 мең сум; 

2019 ел – 208 707,600 мең сум; 

2020 ел – 214 707,600 мең сум; 

2021 ел – 214 707,600 мең сум; 

2022 ел – 214 707,600 мең сум. 



    2017-2022 елларга Ярдәмче программа-1не финанслау күләме Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 474 233,056 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән еллар буенча: 

2017 ел  - 62 209,656  мең сум; 

2018 ел – 81 337,800   мең сум; 

2019 ел – 82 671,400   мең сум; 

2020 ел – 82 671,400   мең сум; 

2021 ел – 82 671,400   мең сум; 

2022 ел – 82 671,400   мең сум. 

     2017-2022 елларга Ярдәмче программа-1не финанслау күләме Саба муниципаль 

районы бюджеты акчалары исәбеннән 819 246,171 мең сум, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 144 190,680 мең сум; 

2018 ел – 152 910,691 мең сум; 

2019 ел – 126 036,200 мең сум; 

2020 ел – 132 036,200 мең сум; 

2021 ел – 132 036,200 мең сум; 

2022 ел – 132 036,200 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.». 

3. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

“2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәгарифен 

үстерү” муниципаль программасын раслау турында”гы 2016 елның 2 ноябрендәге 

1341-п номерлы карары белән расланган “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районы мәгарифен үстерү” муниципаль программасының “2017-

2022 елларга гомуми белем бирүне үстерү” ярдәмче программасына (алга таба – 

Ярдәмче программа-2) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

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

еллар һәм чыганаклар буенча бүленгәнчә финанслау күләмнәре” юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

« 

Ярдәмче 

программа-2не 

еллар һәм 

чыганаклар 

буенча 

бүленгәнчә 

финанслау 

күләмнәре 

     2017-2022 елларда Ярдәмче программа-2не финанслауга барлыгы 

2 594 646,877 мең сум каралган, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 442 308,691 мең сум; 

2018 ел – 483 145,708 мең сум; 

2019 ел – 422 509,597 мең сум; 

2020 ел – 417 034,807 мең сум; 

2021 ел – 414 824,037 мең сум; 

2022 ел – 414 824,037 мең сум. 

     Ярдәмче программа-2не финанслау күләме 2017-2022 елларга 

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 1 023 452,988 

мең сум, шул исәптән еллар буенча:  

2017 ел – 164 278,783 мең сум; 

2018 ел – 176 363,505 мең сум; 

2019 ел – 170 494,200 мең сум; 

2020 ел – 170 655,100 мең сум; 

2021 ел – 170 830,700 мең сум; 



2022 ел – 170 830,700 мең сум. 

     2017-2022 елларга Ярдәмче программа-2не финанслау күләме 

Саба муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән 1 571 193,889 

мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 278 029,908 мең сум; 

2018 ел – 306 782,203 мең сум; 

2019 ел – 252 015,397 мең сум; 

2020 ел – 246 379,707 мең сум; 

2021 ел – 243 993,337 мең сум; 

2022 ел – 243 993,337 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-2не ресурслар белән тәэмин итү” 4 бүлеген түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

«4. Ярдәмче программа-2не ресурслар белән тәэмин итү. 

     2017-2022 елларда Ярдәмче программа-2не финанслауга барлыгы 2 594 646,877 мең 

сум каралган, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 442 308,691 мең сум; 

2018 ел – 483 145,708 мең сум; 

2019 ел – 422 509,597 мең сум; 

2020 ел – 417 034,807 мең сум; 

2021 ел – 414 824,037 мең сум; 

2022 ел – 414 824,037 мең сум. 

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

Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 1 023 452,988 мең сум, шул исәптән еллар 

буенча: 

2017 ел – 164 278,783 мең сум; 

2018 ел – 176 363,505 мең сум; 

2019 ел – 170 494,200 мең сум; 

2020 ел – 170 655,100 мең сум; 

2021 ел – 170 830,700 мең сум; 

2022 ел – 170 830,700 мең сум. 

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

районы бюджеты акчалары исәбеннән 1 571 193,889 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 278 029,908 мең сум; 

2018 ел – 306 782,203 мең сум; 

2019 ел – 252 015,397 мең сум; 

2020 ел – 246 379,707 мең сум; 

2021 ел – 243 993,337 мең сум; 

2022 ел – 243 993,337 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.». 

4. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

“2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәгарифен 

үстерү” муниципаль программасын раслау турында”гы 2016 елның 2 ноябрендәге 

1341-п номерлы карары белән расланган “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районы мәгарифен үстерү” муниципаль программасының “2017-

2022 елларга өстәмә белем бирүне үстерү” ярдәмче программасына (алга таба – 

Ярдәмче программа-3) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

          4.1. Ярдәмче программа-3 паспорты таблицасында: “Ярдәмче программа-3не 

еллар һәм чыганаклар буенча бүленгәнчә финанслау күләмнәре” юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

« 

Ярдәмче 

программа-

3не еллар 

һәм 

чыганаклар 

буенча 

бүленгәнчә 

финанслау 

күләмнәре 

     2017-2022 елларда Ярдәмче программа-3не финанслауга барлыгы 

587 730,916 мең сум каралган, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 107 674,161 мең сум; 

2018 ел – 140 463,947 мең сум; 

2019 ел – 85 498,202 мең сум; 

2020 ел – 84 698,202 мең сум; 

2021 ел – 84 698,202 мең сум; 

2022 ел – 84 698,202 мең сум. 

     2017-2022 елларга Ярдәмче программа-3не финанслау күләме 

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 7 738,704 мең сум 

тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

  2017 ел – 75,037 мең сум; 

  2018 ел – 7 663,667 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. 

2017-2022 елларга Ярдәмче программа-3не финанслау күләме Саба 

муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән 5 799 922,120 мең сум, 

шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 107 599,124 мең сум; 

2018 ел – 132 800,280 мең сум; 

2019 ел – 85 498,202 мең сум; 

2020 ел – 84 698,202 мең сум; 

2021 ел – 84 698,202 мең сум; 

2022 ел – 84 698,202 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 

»; 

       4.2. "Ярдәмче программа-3не ресурслар белән тәэмин итү” 4 бүлеген түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

«4. Ярдәмче программа-3не ресурслар белән тәэмин итү. 

2017-2022 елларда Ярдәмче программа-3не финанслауга барлыгы 587 730,916 мең 

сум каралган, шул исәптән еллар буенча: 



2017 ел – 107 674,161 мең сум; 

2018 ел – 140 463,947 мең сум; 

2019 ел – 85 498,202 мең сум; 

2020 ел – 84 698,202 мең сум; 

2021 ел – 84 698,202 мең сум; 

2022 ел – 84 698,202 мең сум. 

     2017-2022 елларга Ярдәмче программа-3не финанслау күләме Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 7 738,704 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән еллар буенча: 

  2017 ел – 75,037 мең сум; 

  2018 ел – 7 663,667 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. 

2017-2022 елларга Ярдәмче программа-3не финанслау күләме Саба муниципаль 

районы бюджеты акчалары исәбеннән 5 799 922,120 мең сум, шул исәптән еллар 

буенча: 

2017 ел – 107 599,124 мең сум; 

2018 ел – 132 800,280 мең сум; 

2019 ел – 85 498,202 мең сум; 

2020 ел – 84 698,202 мең сум; 

2021 ел – 84 698,202 мең сум; 

2022 ел – 84 698,202 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.».  

5. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

“2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәгарифен 

үстерү” муниципаль программасын раслау турында”гы 2016 елның 2 ноябрендәге 

1341-п номерлы карары белән расланган “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районы мәгарифен үстерү” муниципаль программасының “2017-

2022 елларга һөнәри һәм югары уку йортыннан соңгы белем бирү һәм әлеге өлкә 

хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрүне үстерү” ярдәмче программасына (алга 

таба – Ярдәмче программа-4) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

        5.1. Ярдәмче программа-4 паспорты таблицасында: “Ярдәмче программа-4не 

еллар һәм чыганаклар буенча бүленгәнчә финанслау күләмнәре” юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

« 

Ярдәмче 

программа-4не 

еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүленгәнчә 

финанслау 

күләмнәре 

    2017-2022 елларга Ярдәмче программа-4не финанслау күләме 

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 8 670,000 

мең сум, шул исәптән еллар буенча: 

  2017 ел – 2 580,000 мең сум; 

  2018 ел – 6 090,000 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 муниципаль районы Советының чираттагы 

финанс елына (чираттагы финанс елына һәм план чорына) Саба 

муниципаль районы бюджеты турындагы карары нигезендә 

төгәлләштереләчәк 

    »; 

       5.2. "Ярдәмче программа-4не ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү” 3 бүлеген 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

      «3. Ярдәмче программа-4не ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү 
       2017-2022 елларга Ярдәмче программа-4не финанслау күләме Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 8 670,000 мең сум, шул исәптән еллар 

буенча: 

2017 ел  - 2 580,000 мең сум; 

2018 ел – 6 090,000 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 

муниципаль районы Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына 

һәм план чорына) Саба муниципаль районы бюджеты турындагы карары нигезендә 

төгәлләштереләчәк»;   

       5.3. 5 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: “Ярдәмче программа-4нең 

социаль-икътисадый нәтиҗәлелеген бәяләү”: 

«Ярдәмче программа-4нең нәтиҗәлелеген бәяләү 1 нче таблицада тәкъдим 

ителгән түбәндәге индикатив күрсәткечләр нигезендә гамәлгә ашырыла 

Таблица №1 

 

ч/б Күрсәткечнең атамасы 2017 ел 2018 ел 2019 

ел 

2020 

ел 

2021 

ел 

2022 

ел 

1. 25 - 65 яшьлекләр арасында һөнәри 

белем алу узган, әлеге яшь 

төркемендәге халкының 

икътисадында мәшгуль кешеләрнең 

гомуми санының чагыштырма 

авырлыгы, процентларда 

46 49 55 50 50 50 

2. Педагогик эшчәнлек төрен күздә 

тоткан югары белем бирү 

программалары буенча Татарстан 

Республикасы территориясендә 

урнашкан мәгариф оешмалары һәм 

югары белем бирү оешмалары 

стипендиатлары-студентлар саны, 

кешеләр саны 

25 52 30 35 35 35 



3 Ярдәмче программа-4 чараларын 

гамәлгә ашыруга Татарстан 

Республикасы бюджетыннан 

акчалар күләме, мең сум 

2580,000 6090,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

». 

 6. 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. 

 7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны "Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе” җитәкчесе И.Ф. 

Шакировка йөкләргә.  

 

 

 

Саба муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                  М.Р.Ишниязов 

 


