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“2017-2022 елларга Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы 

мәдәниятын 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 мәдәниятын үстерү” муниципаль 

программасын раслау турында” 2016 елның 3 ноябрендәге 1354-п номерлы карары белән 

расланган “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятын 

үстерү” муниципаль программасына (алга таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. Программа паспорты таблицасында: 

- "Ярдәмче Программалар Исемлеге” юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

« 

Ярдәмче 

Программалар 

Исемлеге 

1. Ярдәмче Программа-1 “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы музей эшен үстерү”; 

2. Ярдәмче Программа-2 “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы китапханә эшен үстерү”;  

3. Ярдәмче Программа-3 “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районының мәдәни-ял итү эшчәнлеген үстерү”; 

4. Ярдәмче Программа-4 “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районының мәдәният өлкәсендә чаралар үткәрү”. 

5. Ярдәмче Программа-5 “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы архив эшен үстерү”. 

6. Ярдәмче Программа-6 “Халык иҗатына ярдәм итү.2017-2022 елларга 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының төп халыкларының 

матди булмаган мәдәни мирасын саклау, торгызу һәм популярлаштыру” 

7. Ярдәмче Программа-7 “2017-2022 елларга тармакның муниципаль идарә 

системасын үстерү” ярдәмче программасы” 

 

         - “Еллар һәм чыганаклар буенча бүленгән программаны финанслау күләмнәре” юлын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре 

Программаны финанслау 2017-2022 елларда барлыгы 646 382,807 мең 

сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 104 686,001 мең сум; 

2018 ел – 134 217,002 мең сум; 



2019 ел – 103 369,951 мең сум; 

2020 ел – 101 369,951 мең сум; 

2021 ел – 101 369,951 мең сум; 

2022 ел – 101 369,951 мең сум. 

 

2017-2022 елларда программаны финанслауның гомуми күләме Россия 

Федерациясе бюджеты акчалары исәбеннән 376,914  мең сум тәшкил 

итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел – 250,416 мең сум; 

2018 ел – 126,498 мең сум; 

2019 ел – 0,00 мең сум; 

2020 ел – 0,00 мең сум; 

2021 ел – 0,00 мең сум; 

2022 ел – 0,00 мең сум. 

2017-2022 елларда Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

исәбеннән Программаны финанслауның гомуми күләме 15 789,832 мең сум 

тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел – 656,384 мең сум; 

2018 ел – 15 133,448 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 елларда Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

бюджеты хисабына программаны финанслауның гомуми күләме 626 

293,250 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел – 103 779,201 мең сум; 

2018 ел – 118 957,056 мең сум; 

2019 ел – 103 369,951 мең сум; 

2020 ел – 101 369,951 мең сум; 

2021 ел – 101 369,951 мең сум; 

2022 ел – 101 369,951 мең сум. 

Программаны финанслау күләме фаразланган характерда һәм Татарстан 

Республикасы 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 ресурс белән тәэмин итү. 

Программаны финанслау 2017-2022 елларда барлыгы 646 382,807 мең сум, шул исәптән еллар 

буенча: 

2017 ел – 104 686,001 мең сум; 

2018 ел – 134 217,002 мең сум; 

2019 ел – 103 369,951 мең сум; 

2020 ел – 101 369,951 мең сум; 

2021 ел – 101 369,951 мең сум; 

2022 ел – 101 369,951 мең сум. 

2017-2022 елларда программаны финанслауның гомуми күләме Россия Федерациясе бюджеты 

акчалары исәбеннән 250,416 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел – 250,416 мең сум; 

2018 ел – 126,498 мең сум; 

2019 ел – 0,00 мең сум; 

2020 ел – 0,00 мең сум; 

2021 ел – 0,00 мең сум; 

2022 ел – 0,00 мең сум. 

2017-2022 елларда Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән Программаны 



финанслауның гомуми күләме 1 095,084 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел – 656,384 мең сум; 

2018 ел – 15 133,448 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 елларда Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты хисабына 

программаны финанслауның гомуми күләме 626 293,250 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел – 103 779,201 мең сум; 

2018 ел – 118 957,056 мең сум; 

2019 ел – 103 369,951 мең сум; 

2020 ел – 101 369,951 мең сум; 

2021 ел – 101 369,951 мең сум; 

2022 ел – 101 369,951 мең сум. 

Программаны финанслау күләме фаразланган характерда һәм Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һәм план 

чорына) Саба муниципаль районы бюджеты турындагы карары нигезендә төгәлләштереләчәк.». 

    1.3. "2017 – 2022 елларга тармак белән идарә итү системасын үстерү Ярдәмче программа-7 

буенча әлеге карарның 1 нче Кушымтасы нигезендә 7 нче Кушымта рәвешендәге программа 

өстәргә. 

2. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының “2017-2022 

елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятын үстерү” муниципаль 

программасын раслау турында” 2016 елның 3 ноябрендәге 1354-п номерлы карары белән 

расланган “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятын 

үстерү” муниципаль программасының “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районының музей эшен үстерү” ярдәмче программасына (алга таба – Ярдәмче 

программа-1) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2.1. Ярдәмче программа-1 паспорты таблицасында “Ярдәмче программа1-не финанслау 

күләмнәре” юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Ярдәмче 

программа1-не 

финанслау 

күләмнәре 

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

22 940,468 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 3 449,366 мең сум; 

2018 ел – 4 585,002 мең сум; 

2019 ел – 3 726,525 мең сум;  

2020 ел – 3 726,525 мең сум; 

2021 ел – 3 726,525 мең сум; 

2022 ел – 3 726,525 мең сум. 

      2017-2022 елларга Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

исәбеннән Ярдәмче программа-1не финанслауның гомуми күләме 426,890 

мең сум, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 0,000 мең сум.; 

2018 ел – 426,890 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-1не финанслауның гомуми күләме 2017-2022 елларда 

ТР Саба муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән 22 513,578 мең 

сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 3 449,366 мең сум; 

2018 ел – 4 158,112 мең сум; 

2019 ел – 3 726,525 мең сум;  

2020 ел – 3 726,525 мең сум; 

2021 ел – 3 726,525 мең сум; 



2022 ел – 3 726,525 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-1не ресурслар белән тәэмин итү. 

2017-2022 елларда Ярдәмче программа-1не финанслауның гомуми күләме 22 940,468 мең 

сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 3 449,366 мең сум; 

2018 ел – 4 585,002 мең сум; 

2019 ел – 3 726,525 мең сум;  

2020 ел – 3 726,525 мең сум; 

2021 ел – 3 726,525 мең сум; 

2022 ел – 3 726,525 мең сум. 

2017-2022 елларга Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән Ярдәмче 

программа-1не финанслауның гомуми күләме 426,890 мең сум, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 0,000 мең сум.; 

2018 ел – 426,890 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-1не финанслауның гомуми күләме 2017-2022 елларда ТР Саба 

муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән 22 513,578 мең сум тәшкил итә, шул исәптән 

еллар буенча: 

2017 ел – 3 449,366 мең сум; 

2018 ел – 4 158,112 мең сум; 

2019 ел – 3 726,525 мең сум;  

2020 ел – 3 726,525 мең сум; 

2021 ел – 3 726,525 мең сум; 

2022 ел – 3 726,525 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». 

2.3. 1 нче Кушымтаны әлеге Карарның 1 нче Кушымтасы нигезендә яңа редакциядә бәян 

итәргә. 

3. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының “2017-2022 

елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятын үстерү” муниципаль 

программасын раслау турында” 2016 елның 3 ноябрендәге 1354-п номерлы карары белән 

расланган “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятын 

үстерү” муниципаль программасының “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районының китапханә эшен үстерү” ярдәмче программасына (алга таба – Ярдәмче 

программа-2) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

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

күләмнәре” юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Ярдәмче 

программа-2не 

финанслау 

күләмнәре 

      Ярдәмче программаны финанслау 2017-2022 елларга барлыгы 

116 946,662 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

    2017 ел – 17 176,110 мең сум;  

    2018 ел – 20 561,504 мең сум; 

    2019 ел – 19 802,262 мең сум; 

    2020 ел – 19 802,262 мең сум; 

    2021 ел – 19 802,262 мең сум; 

    2022 ел – 19 802,262 мең сум. 



    Ярдәмче программа-2не финанслауның гомуми күләме-2017-2022 елларга 

Россия Федерациясе бюджеты акчалары исәбеннән 20,414 мең сум, шул 

исәптән еллар буенча: 

     2017 ел – 9,916 мең сум; 

     2018 ел – 10,498 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 финанслауның гомуми күләме-2017-2022 

елларга Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 3 177,667 

мең сум, шул исәптән еллар буенча: 

     2017 ел – 16,884 мең сум; 

     2018 ел – 3 160,783 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 финанслауның гомуми күләме-2017-2022 

елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты 

акчалары исәбеннән 113 748,581 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар 

буенча: 

     2017 ел – 17 149,310 мең сум; 

     2018 ел – 17 390,223 мең сум;  

     2019 ел – 19 802,262 мең сум; 

     2020 ел – 19 802,262 мең сум; 

     2021 ел – 19 802,262 мең сум; 

     2022 ел – 19 802,262 мең сум. 

Ярдәмче программа-2не финанслау күләме фаразланган характерда һәм 

Татарстан Республикасы 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 ресурс белән тәэмин итү” III бүлеген түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

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

Ярдәмче программа-2не финанслау - 2017-2022 елларга барлыгы 116 946,662 мең сум, шул 

исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 17 176,110 мең сум; 

2018 ел – 20 561,504  мең сум; 

2019 ел – 19 802,262 мең сум; 

2020 ел – 19 802,262 мең сум; 

2021 ел – 19 802,262 мең сум;  

2022 ел – 19 802,262 мең сум. 

Ярдәмче программа-2не финанслауның гомуми күләме-2017-2022 елларга Россия 

Федерациясе бюджеты акчалары исәбеннән 20,414 мең сум, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 9,916 мең сум; 

2018 ел – 10,498 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 финанслауның гомуми күләме-2017-2022 елларга Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 3 177,667 мең сум, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 16,884 мең сум; 

2018 ел – 3 160,783 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 программаны финанслауның гомуми күләме-2017-2022 елларга Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән 113 748,581 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 17 149,310 мең сум; 

2018 ел – 17 390,223 мең сум; 

2019 ел – 19 802,262 мең сум; 

2020 ел – 19 802,262 мең сум; 

2021 ел – 19 802,262 мең сум; 

2022 ел – 19 802,262 мең сум. 

Ярдәмче программа-2не финанслау күләме фаразланган характерда һәм Татарстан 

Республикасы 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-2гә 1 нче Кушымтаны әлеге карарның 3 нче Кушымтасы 

нигезендә яңа редакциядә бәян итәргә. 

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

2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятын үстерү” 

муниципаль программасын раслау турында” 2016 елның 3 ноябрендәге 1354-п номерлы карары 

белән расланган “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

мәдәниятын үстерү” муниципаль программасының “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районының мәдәни-ял эшчәнлеген үстерү” ярдәмче программасына (алга таба 

– Ярдәмче программа-3) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

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

күләмнәре” юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Ярдәмче 

программа-3не 

финанслау 

күләмнәре 

Ярдәмче программаны финанслау 2017-2022 елларга барлыгы 471 248,885 

мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

    2017 ел – 76 589,222 мең сум;  

    2018 ел – 99 570,595 мең сум; 

    2019 ел – 73 772,267 мең сум; 

    2020 ел – 73 772,267 мең сум; 

    2021 ел – 73 772,267 мең сум; 

    2022 ел – 73 772,267 мең сум. 

    Ярдәмче программа-2не финанслауның гомуми күләме-2017-2022 

елларга Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 9 964,332  

мең сум, шул исәптән еллар буенча: 

     2017 ел – 0,000 мең сум; 

     2018 ел – 9 964,332 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-3не финанслауның гомуми күләме 2017-2022 

елларда Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты 

акчалары исәбеннән 461 284,533 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар 

буенча: 

2017 ел – 76 589,222 мең сум; 

2018 ел – 89 606,263 мең сум; 

2019 ел –73 772,267 мең сум; 

2020 ел –73 772,267 мең сум; 

2021 ел –73 772,267 мең сум; 

2022 ел –73 772,267 мең сум. 



Ярдәмче программа-3не финанслау күләме фаразланган характерда һәм 

Татарстан Республикасы 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 ресурс белән тәэмин итү” III бүлеген түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

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

Ярдәмче программаны финанслау 2017-2022 елларга барлыгы 471 248,885 мең сум тәшкил 

итә, шул исәптән еллар буенча: 

    2017 ел – 76 589,222 мең сум;  

    2018 ел – 99 570,595 мең сум; 

    2019 ел – 73 772,267 мең сум; 

    2020 ел – 73 772,267 мең сум; 

    2021 ел – 73 772,267 мең сум; 

    2022 ел – 73 772,267 мең сум. 

    Ярдәмче программа-2не финанслауның гомуми күләме-2017-2022 елларга Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 9 964,332  мең сум, шул исәптән еллар буенча: 

     2017 ел – 0,000 мең сум; 

     2018 ел – 9 964,332 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-3не финанслауның гомуми күләме 2017-2022 елларда Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән 461 284,553 мең сум 

тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 76 589,222 мең сум; 

2018 ел – 89 606,263 мең сум; 

2019 ел –73 772,267 мең сум; 

2020 ел –73 772,267 мең сум; 

2021 ел –73 772,267 мең сум; 

2022 ел –73 772,267 мең сум. 

Ярдәмче программа-3не финанслау күләме фаразланган характерда һәм Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс 

елына һәм план чорына) Саба муниципаль районы бюджеты турындагы карары нигезендә 

төгәлләштереләчәк». 

4.3. Ярдәмче программа-3кә 1 нче Кушымтаны әлеге карарның 3 нче Кушымтасы нигезендә 

яңа редакциядә бәян итәргә. 

5. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының “2017-2022 

елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятын үстерү” муниципаль 

программасын раслау турында” 2016 елның 3 ноябрендәге 1354-п номерлы карары белән 

расланган “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятын 

үстерү” муниципаль программасының “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районының мәдәният өлкәсендә чаралар үткәрү” ярдәмче программасына (алга таба 

– Ярдәмче программа-4) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

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

күләмнәре” юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Ярдәмче программа-4не 

финанслау күләмнәре 

Ярдәмче программа-4не финанслауның гомуми күләме 

2017-2022 елларда Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы бюджеты акчалары исәбеннән 27 776,823 мең сум, шул 

исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 5 819,595 мең сум; 

2018 ел – 6 877,228 мең сум; 

2019 ел – 5 270,000 мең сум; 



2020 ел – 3 270,000 мең сум; 

2021 ел – 3 270,000 мең сум; 

2022 ел – 3 270,000 мең сум. 

Ярдәмче программа-4не финанслау күләме фаразланган 

характерда һәм Татарстан Республикасы 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-4нең III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«III. Ярдәмче программа-4не ресурслар белән тәэмин итү. 
Ярдәмче программа-4не финанслауның гомуми күләме 2017-2022 елларда Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән 27 776,823 мең сум, шул 

исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 5 819,595 мең сум; 

2018 ел – 6 887,228 мең сум; 

2019 ел – 5 270,000 мең сум; 

2020 ел – 3 270,000 мең сум; 

2021 ел – 3 270,000 мең сум; 

2022 ел – 3 270,000 мең сум. 

Ярдәмче программа-4не финанслау күләме фаразланган характерда һәм Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс 

елына һәм план чорына) Саба муниципаль районы бюджеты турындагы карары нигезендә 

төгәлләштереләчәк»; 

5.3. Ярдәмче программа-4кә 1 нче Кушымтаны әлеге карарның 4 нче Кушымтасы нигезендә 

яңа редакциядә бәян итәргә. 

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

2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятын үстерү” 

муниципаль программасын раслау турында” 2016 елның 3 ноябрендәге 1354-п номерлы карары 

белән расланган “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

мәдәниятын үстерү” муниципаль программасының “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районының архив эшен үстерү” ярдәмче программасына (алга таба – Ярдәмче 

программа-5) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

6.1. Ярдәмче программа-5 паспорты таблицасында “Еллар һәм чыганаклар буенча 

бүленгән Ярдәмче программа-5не  финанслау күләме”н түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүленгән Ярдәмче 

программа-5не  финанслау 

күләме 

  Ярдәмче программаны финанслау 2017-2022 елларга 

барлыгы 5 007,669 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар 

буенча:  

    2017 ел – 771,708 мең сум;  

    2018 ел – 1 040,373 мең сум; 

    2019 ел – 798,897 мең сум;  

    2020 ел – 798,897 мең сум;  

    2021 ел – 798,897 мең сум;   

    2022 ел – 798,897 мең сум. 

    Ярдәмче программа-2не финанслауның гомуми 

күләме-2017-2022 елларга Татарстан Республикасы бюджеты 

акчалары исәбеннән 115,143  мең сум, шул исәптән еллар 

буенча: 

     2017 ел – 0,000 мең сум; 

     2018 ел – 115,143 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-5не финанслауның гомуми күләме-2017-

2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

бюджеты акчалары исәбеннән 4 892,526 мең сум, шул исәптән 

еллар буенча: 

     2017 ел – 771,708 мең сум; 

     2018 ел – 925,230 мең сум; 

     2019 ел – 798,897 мең сум; 

     2020 ел – 798,897 мең сум; 

     2021 ел – 798,897 мең сум; 

     2022 ел – 798,897 мең сум. 

Ярдәмче программа-5не финанслау күләме фаразланган 

характерда һәм Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс 

елына һәм план чорына) Саба муниципаль районы бюджеты 

турындагы карары нигезендә төгәлләштереләчәк 

»; 

6.2. Ярдәмче программа-5нең III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«III. Ярдәмче программа-5не ресурслар белән тәэмин итү. 
Ярдәмче программаны финанслау 2017-2022 елларга барлыгы 5 007,669 мең сум тәшкил 

итә, шул исәптән еллар буенча:  

    2017 ел – 771,708 мең сум;  

    2018 ел – 1 040,373 мең сум; 

    2019 ел – 798,897 мең сум;  

    2020 ел – 798,897 мең сум;  

    2021 ел – 798,897 мең сум;   

    2022 ел – 798,897 мең сум. 

    Ярдәмче программа-5не финанслауның гомуми күләме-2017-2022 елларга Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 115,143  мең сум, шул исәптән еллар буенча: 

     2017 ел – 0,000 мең сум; 

     2018 ел – 115,143 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-5не финанслауның гомуми күләме-2017-2022 елларга Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән 4 892,526 мең сум, шул 

исәптән еллар буенча: 

     2017 ел – 771,708 мең сум; 

     2018 ел – 925,230 мең сум; 

     2019 ел – 798,897 мең сум; 

     2020 ел – 798,897 мең сум; 

     2021 ел – 798,897 мең сум; 

     2022 ел – 798,897 мең сум. 

Ярдәмче программа-5не финанслау күләме фаразланган характерда һәм Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс 

елына һәм план чорына) Саба муниципаль районы бюджеты турындагы карары нигезендә 

төгәлләштереләчәк»; 

6.3. Ярдәмче программа-5кә 1 нче Кушымтаны әлеге карарның 5 нче Кушымтасы нигезендә 

яңа редакциядә бәян итәргә. 

7.  Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының “2017-2022 

елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятын үстерү” муниципаль 

программасын раслау турында” 2016 елның 3 ноябрендәге 1354-п номерлы карары белән 

расланган “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятын 

үстерү” муниципаль программасының “Халык иҗатына ярдәм итү. 2017-2022 елларга Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районының төп халыкларының матди булмаган мәдәни мирасын 



саклау, торгызу һәм популярлаштыру ” ярдәмче программасына (алга таба – Ярдәмче программа-

6) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

7.1. Ярдәмче программа-6 паспорты таблицасында “Еллар һәм чыганаклар буенча бүленгән 

Ярдәмче программа-6ны  финанслау күләме”н түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

Ярдәмче программа-6ны  

финанслау чыганаклары 

күләмнәре 

  Ярдәмче программа-6ны финанслау 2017-2022 елларга 

барлыгы 1080,000 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар 

буенча:  

    2017 ел – 880,000 мең сум;  

    2018 ел – 200,000 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-6ны финанслауның гомуми күләме-

2017-2022 елларга Россия Федерациясе бюджеты акчалары 

исәбеннән 356,499 мең сум, шул исәптән еллар буенча:  

     2017 ел – 240,500 мең сум; 

     2018 ел – 115,999 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-6ны финанслауның гомуми күләме-

2017-2022 елларга Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

исәбеннән 723,501  мең сум, шул исәптән еллар буенча: 

     2017 ел – 639,500 мең сум; 

     2018 ел – 84,001 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-5не финанслау күләме фаразланган 

характерда һәм Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс 

елына һәм план чорына) Саба муниципаль районы бюджеты 

турындагы карары нигезендә төгәлләштереләчәк 

7.2. Ярдәмче программа-6ның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Ярдәмче программа-6ны ресурслар белән тәэмин итү. 

Ярдәмче программа-6ны финанслау 2017-2022 елларга барлыгы 1080,000 мең сум тәшкил 

итә, шул исәптән еллар буенча:  

    2017 ел – 880,000 мең сум;  

    2018 ел – 200,000 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-6ны финанслауның гомуми күләме-2017-2022 елларга Россия 

Федерациясе бюджеты акчалары исәбеннән 356,499 мең сум, шул исәптән еллар буенча:  

     2017 ел – 240,500 мең сум; 

     2018 ел – 115,999 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-6ны финанслауның гомуми күләме-2017-2022 елларга Татарстан 



Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 723,501  мең сум, шул исәптән еллар буенча: 

     2017 ел – 639,500 мең сум; 

     2018 ел – 84,001 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-5не финанслау күләме фаразланган характерда һәм Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс 

елына һәм план чорына) Саба муниципаль районы бюджеты турындагы карары нигезендә 

төгәлләштереләчәк 

         8. 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. 

         9. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Саба муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәдәният бүлеге начальнигы Р. Ф. Заһидуллинга йөкләргә. 

 

 

     Саба муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитәкчесе                                  М.Р. Ишниязов 

  



Кушымта №1 

Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына 

27.03.2019 №282-п 

 

                                                                                                            Кушымта №7  

                                                                                                                     «2017-2022 елларга Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районы мәдәниятын үстерү”   

                                                                                                            муниципаль программасына 

 

“2017-2022 елларга тармакның муниципаль идарәсе 

системасын үстерү” 

ЯРДӘМЧЕ ПРОГРАММАСЫ 

 

ЯРДӘМЧЕ ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

Ярдәмче 

Программа-7нең 

исеме 

“2017-2022 елларга тармакның муниципаль идарәсе системасын үстерү” 

Ярдәмче Программа-7 (алга таба - Ярдәмче Программа-7) 

Ярдәмче 

Программа-7нең 

Төп эшләүче 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы “Саба 

үзәкләштерелгән авыл клуб системасы” МБУ (Район Мәдәният йорты), 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы “Саба 

үзәкләштерелгән китапханә системасы" МБУ (Әбрар Кәримуллин 

исемендәге район китапханәсе), Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы «Саба үзәкләштерелгән туган якны өйрәнү музее" 

(Туган якны өйрәнү район музее)  

Ярдәмче 

Программа-7нең 

максаты 

Мәдәният өлкәсендәге мөнәсәбәтләрне җайга салуны тәэмин итү, мәдәни 

мирас объектларын саклау һәм куллану, муниципаль мәдәният 

учреждениеләренең матди-техник базасын ныгыту 

Ярдәмче 

Программа-7нең 

бурычлары 

Гражданнарга иҗат ирегенә, мәдәни тормышта катнашу һәм мәдәният 

учреждениеләреннән файдалану, мәдәни кыйммәтләрдән файдалану 

мөмкинлегенә кирәкле шартлар тудыру 

Ярдәмче 

Программа-7не 

гамәлгә ашыру 

вакыты һәм 

этаплары 

2017-2022 еллар 

Ярдәмче 

программа-7не  

финанслау 

чыганаклары 

күләмнәре 

Ярдәмче программа-7не финанслау 2017-2022 елларга барлыгы 

880,000 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча:  

    2017 ел – 0,000 мең сум;  

    2018 ел – 1382,300 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-7не финанслауның гомуми күләме-2017-2022 

елларга Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 1382,300  

мең сум, шул исәптән еллар буенча: 

     2017 ел – 0,000 мең сум; 

     2018 ел – 1382,300 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-5не финанслау күләме фаразланган 

характерда һәм Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 



Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һәм план 

чорына) Саба муниципаль районы бюджеты турындагы карары нигезендә 

төгәлләштереләчәк. 

Ярдәмче 

программа-7не 

тормышка 

ашыруның 

көтелгән 

нәтиҗәләре  

Ярдәмче программа-7 чараларын гамәлгә ашыру гражданнар өчен иҗат 

ирегенә шартлар яхшыруга, мәдәни тормышта катнашу һәм мәдәният 

учреждениеләреннән файдалануга, мәдәни кыйммәтләргә керү, мәдәният 

оешмалары үткәрә торган мәдәни-ял чараларында катнашучы халыкның 

чагыштырма саны саклануга ирешергә мөмкинлек бирәчәк. 

 
 

 

I. Гамәлгә ашыру өлкәсенең гомуми характеристикасы, шул исәптән 

проблеманы хәл итүгә юнәлдерелгән Ярдәмче программа-7 

Мәдәният өлкәсе учреждениеләре эшенең нәтиҗәлелеген арттыру, аларны үстерүнең 

инновацион юлларына күчерү тармак торышын, тенденцияләрен һәм үсеш перспективаларын 

даими системалы анализлауны, халыкның төрле һәм мәдәни үсеш һәм иҗатта үз-үзен күрсәтү 

өчен күрсәтелә торган мөмкинлекләрнең сыйфатын һәм ихтыяҗларын тикшерүне таләп итә. 

Тармакны хокукый җайга салу мәдәният учреждениеләре эшен камилләштерү буенча 

нормалар иҗат итү эшчәнлегенә юнәлдерелгән. 

 

II. Ярдәмче программа-7нең төп максатлары һәм бурычлары, 

программа чаралары, көтелгән ахыргы нәтиҗәләрне һәм аны гамәлгә ашыру 

вакытларын тасвирлау 

Ярдәмче программа-7нең максаты - мәдәният, сәнгать, мәдәни мирас объектларын саклау 

һәм куллану өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыруны һәм мөнәсәбәтләрне җайга салуны 

тәэмин итү. Югарыда күрсәтелгән максатка ирешү өчен түбәндәге бурычларны хәл итәргә кирәк: 

гражданнарның иҗат ирегенә конституцион хокукларын тормышка ашыру, мәдәни тормышта 

катнашу һәм мәдәният учреждениеләреннән файдалану, мәдәни кыйммәтләргә керү, муниципаль 

мәдәни сәясәт өстенлекләрен билгеләү, тармак үсеше юнәлешләрен эшләү өчен кирәкле шартлар 

тудыру. 

 

III. Ярдәмче программа-7не ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү 

Ярдәмче программа-7не финанслау 2017-2022 елларга барлыгы 1 382,000 мең сум тәшкил 

итә, шул исәптән еллар буенча:  

    2017 ел – 0,000 мең сум;  

    2018 ел – 1382,300 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-7не финанслауның гомуми күләме-2017-2022 елларга Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 1382,300  мең сум, шул исәптән еллар буенча: 

     2017 ел – 0,000 мең сум; 

     2018 ел – 1382,300 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-5не финанслау күләме фаразланган характерда һәм 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Советының чираттагы финанс елына 

(чираттагы финанс елына һәм план чорына) Саба муниципаль районы бюджеты турындагы 

карары нигезендә төгәлләштереләчәк. 



Кушымта №2 

Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына 

27.03.2019 №282-п 

 

 
                                                                                                                                                  Кушымта №2  

                                                                                                                           “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районының музей эшен 

үстерү" ярдәмче программасына 

 

 

“2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының музей эшен үстерү”  

Ярдәмче программа-1нең төп чаралары 

№    

ч/б 

 
Исеме 

Җавапл

ы 

башкару

чылар 

Еллар буенча финанслау күләме, мең сум 

2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

 

2022 

 

Төп чара: Музейларны комплекслы үстерү. 

1. Музей 

фондларын 

сыйфатлы 

комплектлау 

МБУ 

«Саба 

ЦКМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 449,36

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 437,59

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 726,52

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 726,52

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 726,52

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 726,5

25 

2. Махсус мебель 

сатып алу юлы 

белән, 

килүчеләр өчен 

музейда 

уңайлы 

шартлар 

тудыру һәм 

башкалар 

МБУ 

«Саба 

ЦКМ» 

3. Халыкка музей 

хезмәте 

күрсәтүне 

оештыру 

өлкәсендә 

музейлар 

эшчәнлеген 

тәэмин итү 

МБУ 

«Саба 

ЦКМ» 

4. Музей 

хезмәткәрләре 

кадрларының 

квалификацияс

ен күтәрү 

МБУ 

«Саба 

ЦКМ» 

 НӘТИҖӘ  3 449,36

6 

4585,002  3 726,52

5 

3 726,52

5 

3 726,52

5 

3 726,5

25 

 БАРЛЫГЫ  22 940,468 

 



Кушымта №3 

Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына 

27.03.2019 №282-п 

 

 
Кушымта №1 

“2017-2022 елларга Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль 

районының китапханә эшен үстерү" 

ярдәмче программасына 

 

 

“2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының китапханә эшен 

үстерү”  

Ярдәмче программасының төп чаралары 

 
№ 

ч/б 

Исеме Җаваплы 

башкаручылар 

Еллар буенча финанслау күләме, мең сум 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Төп чара: Китапханә хезмәтен күрсәтү системасын үстерү 

1. Китапханә 

фондларын 

сыйфатлы 

комплектлау 

МБУ “Саба 

ҮКС” 

121,800 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2. Район 

китапханәләре 

өчен ел саен 

үткәрелә торган 

үзәкләштерелгән 

матбугатка 

язылу 

МБУ “Саба 

ҮКС” 

503,075 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

3. Махсус 

китапханә өчен 

җиһаз сатып алу 

юлы белән 

кулланучылар 

өчен уку өчен 

уңайлы шартлар 

тудыру һәм 

башкалар 

МБУ “Саба 

ҮКС” 

      

4. Китапханә 

хезмәткәрләрене

ң 

квалификациясе

н күтәрү 

МБУ “Саба 

ҮКС” 

      

5. Китапханәләрне

ң халыкка 

китапханә 

хезмәте 

күрсәтүне 

оештыру 

өлкәсендәге 

эшчәнлеген 

тәэмин итү 

МБУ “Саба 

ҮКС” 

16551,235 19 961,504 19202,262 19202,262 19202,26

2 
19202,2

62 

 БАРЛЫГЫ  17176,110 20 561,504 19 802,262 19802,262 19802,26

2 

19802,2

62 

  



                 Кушымта №4 

Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына 

 27.03.2019 №282-п 

 

 
Кушымта №1 

“2017-2022 елларга Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районының мәдәни-ял 

эшчәнлеген үстерү" ярдәмче программасына 

 

 
“2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының мәдәни-ял эшчәнлеген үстерү" ярдәмче программасы-3нең  

төп чаралары 

 

№ Исеме Җаваплы башкаручылар Үтәү 

вакыты 

Еллар буенча финанслау күләме, мең сум 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Төп чара: Клуб учреждениеләрен үстерү. 

1. Халык иҗаты һәм үзешчән сәнгатьне үстерү 

1.1. Район халык коллективларының гастрольләр 

эшчәнлегенә ярдәм итү 

Саба муниципаль  

районының “Саба ҮКСС” 

МБУ (Район мәдәният 

йорты)   

2017-

2022 

еллар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76589,

222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99570,

595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73772,

267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73772,

267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73772,

267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73772,

267 

1.2. Республика киңәшмәләрендә, семинарларда, 

мастер-классларда, квалификация күтәрү һәм 

кадрларны яңадан әзерләү курсларында катнашу 

Саба муниципаль 

районының “Саба ҮКСС” 

МБУ (Район мәдәният 

йорты) 

2017-

2022 

еллар 

2. Мәдәният учреждениеләренең матди-техник базасын ныгыту 

2.1. Район мәдәният учреждениеләрен музыкаль 

инструментлар, акустик аппаратура, техник 

чаралар, сәхнә костюмнары һәм башкалар 

белән тәэмин итү. 

Саба муниципаль 

районының “Саба ҮКСС” 

МБУ (Район мәдәният 

йорты) 

2017-

2022 

еллар 

2.2. Мәдәният учреждениеләрен компьютерлар 

белән тәэмин итү, электрон почта эшен 

Саба муниципаль 

районының “Саба ҮКСС” 

2017-

2022 



системалаштыру, челтәр технологияләрен 

үстерү буенча эшне дәвам итү 

МБУ (Район мәдәният 

йорты) 

еллар 

2.3. Мәдәният һәм сәнгать учреждениеләрен көзге-

кышкы шартларда эшләргә әзерләү 

Саба муниципаль 

районының “Саба ҮКСС” 

МБУ (Район мәдәният 

йорты) 

2017-

2022 

еллар 

2.4. Районның мәдәният учреждениеләрен беренчел 

янгын саклау чаралары белән тәэмин итү (янгын 

сүндергечләр, янгын щитлары өчен инвентарь) 

Саба муниципаль 

районының “Саба ҮКСС” 

МБУ (Район мәдәният 

йорты) 

2017-

2022 

еллар 

2.5. Районның мәдәни-ял учреждениеләре өчен 

мебель, ут һәм тавыш аппаратурасы сатып алу 

Саба муниципаль 

районының “Саба ҮКСС” 

МБУ (Район мәдәният 

йорты) 

2017-

2022 

еллар 

3. Халыкка хезмәт күрсәтү өлкәсен үстерү 

3.1. Район мәдәният йорты, авыл мәдәният йортлары, 

авыл клубларын халыкның мәдәни-ял итү 

эшчәнлеге өлкәсендә тәэмин итү 

Саба муниципаль 

районының “Саба ҮКСС” 

МБУ (Район мәдәният 

йорты) 

2017-

2022 

еллар 

 НӘТИҖӘ:   76589,

222 

99570,

595  

73772,

267 

73772,

267 

73772,

267 
73772,

267 

 БАРЛЫГЫ:   471 248,885 



 

                Кушымта №5 

Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына 

27.03.2019 №282-п 
 

 

Кушымта №1 

“2017-2022 елларга Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль 

районының мәдәният өлкәсендә чаралар 

үткәрү” ярдәмче программасына 
 

           “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының мәдәният өлкәсендә чаралар үткәрү” 

ярдәмче программасы-4нең төп чаралары 
 

№ Исеме 
Җаваплы 

башкаручылар 
Үтәү вакыты 

Еллар буенча финанслау күләме, мең сум. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 Төп чара: Мәдәният өлкәсендә башка чаралар үткәрү. 

1.1. Район бәйрәмнәрен, бәйгеләрен оештыру һәм үткәрү: 

 “Мөселман егете”, Гүзәл туташ”; 

 Саба муниципаль районы Башлыгы призына 80-90 еллар татар 

халык көйләрен, җырларын башкаручыларның конкурсы “Уйныйбыз 

да, жырлыйбыз да, гармун кулларыбызда”; 

 курайчылар, тальянчылар, гитарачылар бәйгесе “Сихри моңнар”; 

 бәйге “Кабак 2017-2022”; 

 шагыйрь Г. Тукайның туган көненә багышланган шигырь 

укучылар бәйгесе; 

 "Нәүрүз", "Сабантуй", "Яңа ел" бәйрәме; 

 Өлкәннәр көненә, 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында 

Җиңү көненә, Мәдәният хезмәткәрләре көненә, Әниләр көненә, 

инвалидлар декадасы уңаеннан багышланган чаралар; 

 тематик кичәләр, концертлар, театральләштерелгән тамашалар, 

ял кичәләре һәм башкалар. 

Район иҗат коллективларының Бөтенроссия, төбәкара республика 

фестивальләрендә һәм конкурсларында катнашуы: "Созвездие-

Йолдызлык","Тере чишмә", "Дулкыннар", "Җырлы моңлы балачак", 

"Әгәр дә...!"Сандугач керде күңелгә", "Ватан", “Исмәгыйль Мусин 

исемендәге курайчылар, сорнайчылар, кубызчылар конкурсы”, 

"Иделкәем" балалар-яшүсмерләр һәвәскәр театр һәм курчак 

коллективлары һәм башкалар. 

Саба муниципаль 

районының «Саба 

ҮКСС» МБУ 

(Район мәдәният 

йорты)  

2017-2022 

еллар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5819,

595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6877,

228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5270,

000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3270,

000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3270,

000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3270,

000 



1.2. Музей чараларын үткәрү: 

- “Туган ягыбыз”; 

- “Солдат тормыш хакына барды”; - "Саба районының мәдәни мирасы"; 

- “Безнең төбәк тарихы турында кайгыртып” 

- “Саба районы һәйкәлләре” 

“Саба ҮКМ” МБУ 2017-2022 

еллар 

1.3. Китап һәм укуларны алга этәрү һәм аңа ярдәм итү буенча китапханә 

чаралары үткәрү, район конкурслары: 

- "Елның иң актив укучысы”; 

- “Иң күп китап укучы гаилә”; 

- “Иң күп китап укучы урам”; 

- 1 июнь - Балаларны яклау көне уңаеннан “Асфальтта балалар рәсемнәре 

конкурсы"; 

- “Г. Тукайның туган көне уңаеннан шигырь укучылар бәйгесе”; 

- “Бөек Җиңүнең 75 еллыгына шигырь укучылар бәйгесе”; 

- Бөек Җиңүнең 75 еллыгына “Бөек Ватан сугышы турында китаплар 

буенча рәсемнәр конкурсы”; 

-  “Иң яхшы китапханә”; 

- “Елны яктыртуда иң актив китапханә” һ. б. 

 

"Елның иң яхшы китапханәчесе” һөнәри осталык буенча район конкурсы 

үткәрү. 

Ел нәтиҗәләре буенча тапшыру “Әбрар Кәримуллин исемендәге 

премия”, “Әбрар Кәримуллин тормышын һәм иҗатын яктыртуда иң 

яхшы китапханә ".  

“Саба ҮКС”  МБУ 2017-2022 

еллар 

 НӘТИҖӘ:    

5819,

595 

 

6877,

228 

 

5270,

000 

 

3270, 

000 

 

3270, 

000 

 

3270, 

000 

 БАРЛЫГЫ:   27 776,823 

 



Кушымта №6 

Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына 

27.03.2019 №282-п 
 

 
Кушымта №1 

“2017-2022 елларга Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль 

районының архив эшен үстерү" ярдәмче 

программасына 

 

 

 

“2017– 2022 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САБА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ АРХИВ ЭШЕН ҮСТЕРҮ" ЯРДӘМЧЕ 

ПРОГРАММАСЫНЫҢ МАКСАТ, БУРЫЧЛАРЫ, НӘТИҖӘЛӘРНЕ БӘЯЛӘҮ ИНДИКАТОРЛАРЫ ҺӘМ ЧАРАЛАРЫН 

ФИНАНСЛАУ 

 

Төп чаралар 

исемлеге 

Башкаручыла

р 

Төп 

чарала

рны 

үтәү 

вакытл

ары 

Ахыргы 

нәтиҗәләрне 

бәяләү 

индикаторла

ры, үлчәү 

берәмлеге  

Индикаторларның әһәмияте Индикаторларның әһәмияте, мең сум 

2017  

ел 

2018  

ел 

2019  

ел 

2020 

ел 

2021 

ел 

2022 

ел 

2017 ел 2018 ел 2019 ел 2020 

ел 

2021 

ел 

2022 

ел 

Максат: Гражданнар, җәмгыять һәм дәүләт мәнфәгатьләрендә архив эше белән идарә итү 

Бурыч: Саба муниципаль районы архив фонды документларын һәм башка архив документларын саклау, исәпкә алу, комплектлау һәм куллануны 

тәэмин итү 



Архив 

биналарында 

янгынга каршы, 

сак, 

температура-

дымлылык, 

яктылык һәм 

санитар-гигиена 

режимын 

тәэмин итү 

Татарстан 

Республикас

ы Саба 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

архив бүлеге 

2017 - 

2022 

Дәүләт 

архивлары 

биналарыны

ң архив 

документлар

ын даими 

саклауны 

тәэмин итүче 

норматив 

шартларның 

туры килү 

дәрәҗәсе, % 

87,8 100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

ҖБ ҖБ ҖБ ҖБ ҖБ ҖБ 

Автоматлаштыр

ылган архив 

технологияләре

н булдыру һәм 

архив 

документлары 

нигезендә 

гражданнарны 

һәм 

оешмаларны 

мәгълүмат 

белән тәэмин 

итүне гамәлгә 

ашыру 

Татарстан 

Республикас

ы Саба 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

архив бүлеге 

2017 - 

2022 

Билгеләнгән 

вакытка 

архив 

тарафыннан 

башкарылган 

мөрәҗәгатьл

әр өлеше бер 

ел эчендә 

кергән 

мөрәҗәгатьл

әрнең гомуми 

күләмендә, % 

97,7 97,9 98,1 98,3 98,5 98,7 ҖБ ҖБ ҖБ ҖБ ҖБ ҖБ 

Барлыгы 771,708 1040,373 798,897 798,897 798,897 798,897 

 

Файдаланылган кыскартулар исемлеге: 

ҖБ – җирле бюджет. 


