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"2016-2020 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районында халыкны һәм 

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, 

янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында 

кешеләр иминлеген тәэмин итү” муниципаль 

программасына үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында табигый һәм техноген 

характердагы гадәттән тыш хәлләрнең куркынычларын киметү һәм нәтиҗәләрен 

йомшарту максатларында Саба муниципаль районы Башкарма комитеты 

КАРАР ЧЫГАРА: 

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

2016 елның 8 ноябрендәге 1379-п номерлы карары белән расланган “2016-2020 елларга 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында халыкны һәм территорияләрне 

гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында 

кешеләр иминлеген тәэмин итү” муниципаль программасына (алга таба-Программа) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1 Программаның Паспорт таблицасында “Еллар һәм чыганаклар буенча бүленгән 

программаны финанслау күләме” юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча 

бүленгән 

программаны 

финанслау 

күләме 

2016-2020 елларда Саба муниципаль районы бюджеты хисабына 

программаны финанслауның гомуми күләме 10 553,330 мең сум тәшкил 

итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2016 ел – 0,000 мең сум;  

2017 ел – 2 560,000 мең сум; 

2018 ел – 1 714,100 мең сум; 

2019 ел – 4 816,930 мең сум.; 

2020 ел – 1 462,300 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 

2016-2020 елларда Саба муниципаль районы бюджеты хисабына программаны 

финанслауның гомуми күләме 10 553,330 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар 

буенча: 

2016 ел – 0,000 мең сум;  

2017 ел – 2 560,000 мең сум; 

2018 ел – 1 714,100 мең сум; 

2019 ел – 4 816,930 мең сум.; 

2020 ел – 1 462,300 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 

“2016-2020 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында халыкны һәм 

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су 

объектларында кешеләрнең куркынычсызлыгын тәэмин итү” муниципаль 

программасының “2016-2020 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районында янгын куркынычсызлыгы ярдәмче программасына үзгәрешләр кертү 

турында”гы 2017 елның 3 ноябрендәге 1404-п номерлы карары белән расланган “2016-

2020 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында халыкны һәм 

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су 

объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү” муниципаль программасына (алга 

таба – Ярдәмче программа-1) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

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

финанслау күләмнәре һәм чыганаклары”н түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүленгән 

Ярдәмче 

программа-1не  

финанслау 

күләме 

Ярдәмче программа-1не финанслауның гомуми күләме 2016-

2020 елларда Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

бюджеты акчалары хисабына 4 230,640 мең сум тәшкил итәчәк, 

шул исәптән, еллар буенча: 

2016 ел – 0,000 мең сум; 

2017 ел – 1 200,000 мең сум; 

2018 ел – 0,000 мең сум; 

2019 ел – 3 030,640 мең сум; 

2020 ел – 0,000 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-1гә түбәндәге эчтәлекле III бүлек өстәргә: 

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

Ярдәмче программа-1не финанслауның гомуми күләме 2016-2020 елларда 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты акчалары хисабына 4 

230,640 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән, еллар буенча: 



2016 ел – 0,000 мең сум; 

2017 ел – 1 200,000 мең сум; 

2018 ел – 0,000 мең сум; 

2019 ел – 3 030,640 мең сум; 

2020 ел – 0,000 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. “2016-2020 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында 

янгын куркынычсызлыгы” “Муниципаль ярдәмче программасының төп чаралары 

исемлеге" Ярдәмче программасы-1нең 1нче кушымтасын әлеге карарның 1 нче 

кушымтасы нигезендә яңа редакциядә бәян итәргә. 

3. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 2017 

елның 3 ноябрендәге 1404-п номерлы “2016 - 2020 елларга Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районында халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән 

яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин 

итү” муниципаль программасына үзгәрешләр кертү турында”гы карары белән расланган 

“2016 - 2020 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында халыкны 

һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су 

объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү” муниципаль программаның Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районында "2016-2020 елларга “Имин шәһәр” аппарат-

программа комплексын төзү һәм үстерү” ярдәмче программасына (алга таба – Ярдәмче 

программа-2) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3.1. Ярдәмче программа-2 паспорты таблицасында «Финанслау чыганаклары, шул 

исәптән еллар буенча» ны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүленгән 

Ярдәмче 

программа-2не 

финанслау 

күләме 

Ярдәмче программа-2не финанслауның гомуми күләме 2016-2020 

елларда Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты 

акчалары исәбеннән 1 876,000  мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән 

еллар буенча: 

2016 ел – 0,000 мең сум; 

2017 ел – 1 360,000 мең сум; 

2018 ел – 254,000 мең сум; 

2019 ел – 262,000 мең сум; 

2020 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. 

». 

3.2. “Муниципаль ярдәмче программа-2нең төп чаралары исемлеге” ярдәмче 

программасының 1 нче кушымтасын әлеге карарның 2 нче кушымтасы нигезендә яңа 

редакциядә бәян итәргә. 

3.3. “Муниципаль ярдәмче программага финанс нигезләү” ярдәмче программа-2нең 

3 нче кушымтасын әлеге карарның 3 нче кушымтасы нигезендә яңа редакциядә бәян 

итәргә. 



4. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 2017 

елның 3 ноябрендәге 1404-п номерлы “2016 - 2020 елларга Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районында халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән 

яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин 

итү” муниципаль программасына үзгәрешләр кертү” карары белән расланган  “2016 - 

2020 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында халыкны һәм 

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су 

объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү” муниципаль программаның “2018-2020 

елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында табигый һәм техноген 

характердагы гадәттән тыш хәлләрне киметү һәм аларның нәтиҗәләрен йомшарту” 

ярдәмче программасына (алга таба – Ярдәмче программа-3) алдагы үзгәрешләрне 

кертергә: 

4.1. Ярдәмче программа-3 паспорты таблицасында «Ярдәмче программа-3не 

финанслау күләмнәре һәм чыганаклары»н түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүленгән 

Ярдәмче 

программа-3не 

финанслау 

күләме 

2018-2020 елларда Ярдәмче программа-3не финанслауның 

гомуми күләме Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы бюджеты акчалары исәбеннән 4 386,690 мең сум тәшкил 

итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2018 ел – 1460,100 мең сум; 

2019 ел – 1464,290 мең сум; 

2020 ел – 1462,300 мең сум. 

Ярдәмче программа-3не 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-3нең III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«III. Ярдәмче программа 3-не ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү. 

2018-2020 елларда Ярдәмче программа-3не финанслауның гомуми күләме 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән 4 

386,690 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2018 ел – 1460,100 мең сум; 

2019 ел – 1464,290 мең сум; 

2020 ел – 1462,300 мең сум. 

Ярдәмче программа-3не 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.»;  

4.3. Ярдәмче программа-3нең 1 нче кушымтасын “Чараларның максаты, 

бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм аларны финанслау” әлеге карарның 

4 нче кушымтасы нигезендә яңа редакциядә бәян итәргә. 

5. 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 



6. Югарыда күрсәтелгән муниципаль программаның үтәлешен контрольдә тотуны 

Саба муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлеге 

начальнигы И.Б.Таиповка йөкләргә. 

 

 

 

Саба муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                             М.Р. Ишниязов 
 

 



Кушымта №1 

"2016-2020 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районында халыкны һәм территорияләрне 

гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын 

куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр 

иминлеген тәэмин итү” муниципаль программасына 

үзгәрешләр кертү турында” карарга карата 

 «___» _________ № _____ 
 

 

                 Кушымта №1 

“2016-2020 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районында янгын куркынычсызлыгы" 

муниципаль ярдәмче программасына карата 
 

“2016-2020 елларга Саба муниципаль районында янгын куркынычсызлыгы” 

муниципаль ярдәмче программасының төп чаралары исемлеге 

 
№ 

ч/б 

Чаралар исемлеге Башкаручылар  Үтәү 

вакыты 

Финансл

ау 

чыганакл

ары 

Финанслаун

ың гомуми 

күләме, мең 

сум 

Финанслауның гомуми күләме, мең сум 

шул исәптән 

2016 

ел 

2017 ел 2018 

ел 

2019 ел 2020 ел 

Максат: Халыкка, икътисадка һәм табигый мохиткә табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән, янгыннардан һәм су объектларында һәлакәтләр китергән 

социаль, икътисадый һәм экологик зыянны минимальләштерү  

Бүлек 1. Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү системасын үстерү һәм камилләштерү  

1 Саба муниципаль районында янгын 

куркынычсызлыгы өлкәсендә идарәне 

камилләштерү 

   - - - - - - 

1.1. Саба муниципаль районының зур янгыннарны сүндерүгә 

һәм район территориясендә янгыннар килеп чыгу 

шартларында янгыннарны сүндерү белән бәйле авария 

нәтиҗәләрен бетерүгә көч һәм чараларын җәлеп итү 

планын эшләү һәм гамәлгә кертү. 

Башкарма 

комитет 

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 0 0 

2 Район оешмалары һәм предприятиеләре тарафыннан 

янгыннарны кисәтү һәм янгын сүндерү чараларын 

оештыру буенча үзара хезмәттәшлек турында килешү 

проектларын эшләү 

Башкарма 

комитет 

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 0 0 



3 Мөлкәт, биналар, корылмалар, транспорт чаралары һәм 

башка матди кыйммәтләрне уттан, шулай ук өченче 

затларның хокукка каршы гамәлләреннән иминият 

яклавы системасын үстерү 

Башкарма 

комитет, МОНД 

и ПР, 

иминятләштерү 

оешмалары 

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 0 0 

Барлыгы: 0 0 0 0 0 

шул исәптән акчалар:      

Татарстан Республикасы казнасы  0 0 0 0 0 

муниципаль берәмлек казнасы 0 0 0 0 0 

авыл җирлекләре, предприятиеләр, оешмалар, берләшмәләр 0 0 0 0 0 

№ 

ч/б 

Чаралар исемлеге Башкаручылар  Үтәү 

вакыты 

Финансл

ау 

чыганакл

ары 

Финанслаун

ың гомуми 

күләме, мең 

сум 

  Финанслауның гомуми 

күләме, мең сум 

  шул исәптән 

2016 

ел 

2017 ел   2018 ел 

  Бүлек 2. Янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә мәгълүмати тәэмин итү 

1.1 Янгын куркынычсызлыгы һәм гадәттән тыш хәлләр 

торышын мониторинглау системасын гамәлгә ашыру 

Башкарма 

комитет, МОНД 

И ПР 

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 0 0 

1.2 Район ОДДС эшен барлыкка китерү  һәм оештыру эше 

буенча катнашу 

Башкарма 

комитет, 

Җирлекләр 

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 0 0 

2 Янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә район халкын 

укыту системасын камилләштерү чаралары 

Башкарма 

комитет, 

Җирлекләр,  

районның 

оешмалары, 

предприятиеләре 

һәм 

учреждениеләре  

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 0 0 

2.1 “Янгын куркынычсызлыгы”, “Гадәттән тыш хәлләрне 

булдырмау”  тематикасы буенча аудио, видео-һәм басма 

продукция тарату 

Массакүләм 

мәгълүмат 

чаралары, 

МОНД И ПР, 

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 0 0 

2.2 Мәгариф учреждениеләрендә һәм мәктәпкәчә белем 

бирү учреждениеләрендә янгынга каршы тематикага 

конкурслар үткәрү 

МОНД И ПР, 

Мәгариф 

идарәсе, 

мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 0 0 

2.3 Халыкка һәм хезмәткәрләргә янгын куркынычсызлыгын 

тәэмин итү, янгын куркынычсызлыгы өчен уңайсыз 

МОНД И ПР, 

Мәдәният 

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

0 0 0 0 0 0 



вакыйгалар һәм фаразлар турында мәгълүмат бирү, 

шулай ук янгын-техник белемнәрне тарату 

бүлеге, "Саба 

үзәкләштерелгән 

авыл клуб 

системасы МБУ 

(РМЙ), УСХиП 

сметасы 

буенча 

4 Балалар ирекле янгын формированиеләре белән эшне 

оештыру 

МОНД И ПР, 

Мәдәният бүлеге 

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 0 0 

5 Район мәктәпләрендә яшь янгын сүндерүчеләр 

дружиналарының матди-техник базасын үстерү һәм 

ныгыту, районның гомуми белем бирү мәктәпләрендә 

тиешле янгын сүндерү-техник базасы булган янгын 

кадетларының профильле сыйныфларын булдыру. 

МОНД И ПР, 

Мәгариф 

идарәсе, яшьләр 

эшләре һәм 

спорт бүлеге  

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 0 30 

Барлыгы: 0 0 0 0 0 0 

Шул исәптән акчалар:       

муниципаль берәмлек казнасы 0 0 0 0 0 0 

  Бүлек 3. Торак пунктларны, предприятие, оешма территорияләрен янгынга каршы саклау 

 Объектларның янгынга каршы тотрыклылыгын 

арттыру: 

- - - - - -   - 

1 Капиталь һәм агымдагы ремонт, электр 

җиһазларына техник хезмәт күрсәтү 

- - - - - -   - 

1.1 Гомуми белем бирү учреждениеләре, мәктәпкәчә белем 

бирү балалар учреждениеләре 

Мәгариф 

идарәсе, 

мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 

1.2 Өстәмә белем бирү учреждениеләре Мәдәният 

бүлеге, мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 

1.3 Мәдәни-тамаша учреждениеләре Мәдәният 

бүлеге, мәдәният 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 

1.4. Физик культура, спорт һәм яшьләр сәясәте объектлары Яшьләр эшләре 

һәм спорт 

бүлеге, Физик 

культура, спорт 

һәм яшьләр 

сәясәте 

учреждениеләре 

2016 - 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 

1.5 “ТР Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе” МКУ 

“ТР Саба 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

2016 - 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 



мәгариф 

идарәсе” МКУ 

2. Түбәндә күрсәтелгән биналарның агач корылмалы 

чорма бүлмәләрен янгынга каршы эшкәртү: 

         

2.1 Гомуми белем бирү учреждениеләре, мәктәпкәчә белем 

бирү балалар учреждениеләре 

Мәгариф 

идарәсе, 

мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 

2.2. Өстәмә белем бирү учреждениеләре Мәдәният 

бүлеге, мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 

2.3 Мәдәни-тамаша учреждениеләре Мәдәният 

бүлеге, мәдәният 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 

2.4 Физик культура, спорт һәм яшьләр сәясәте объектлары Яшьләр эшләре 

һәм спорт 

бүлеге, Физик 

культура, спорт 

һәм яшьләр 

сәясәте 

учреждениеләре 

2016 - 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 

2.5 “ТР Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе” МКУ 

“ТР Саба 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

мәгариф 

идарәсе” МКУ 

2016 - 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 

3 Беренчел янгын сүндерү чаралары белән 

комплектлаштыру күрсәтелгән биналарны (ОП-5, 

ОУ-5 ут сүндергечләре белән): 

         

3.1 Гомуми белем бирү учреждениеләре, мәктәпкәчә белем 

бирү балалар учреждениеләре 

Мәгариф 

идарәсе, 

мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

казнасы 

214,000 0 214,000 0 0 0 

3.2 Өстәмә белем бирү учреждениеләре Мәдәният 

бүлеге, мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 

3.3 Мәдәни-тамаша учреждениеләре Мәдәният 

бүлеге, мәдәният 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 

3.4 Физик культура, спорт һәм яшьләр сәясәте объектлары Яшьләр эшләре 

һәм спорт 

бүлеге, Физик 

культура, спорт 

2016 - 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 



һәм яшьләр 

сәясәте 

учреждениеләре 

3.5 “ТР Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе” МКУ 

“ТР Саба 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

мәгариф 

идарәсе” МКУ 

2016 - 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 

4 Биналарда янгын сүндерү краннарын эчке янгынга 

каршы су белән тәэмин итү җиңсәләр һәм стволлар 

белән комплектлау: 

         

4.1 Гомуми белем бирү учреждениеләре, мәктәпкәчә белем 

бирү балалар учреждениеләре 

Мәгариф 

идарәсе, 

мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 

4.2 Мәдәни-тамаша учреждениеләре Мәдәният 

бүлеге, мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 

5 Биналарны тышкы янгынга каршы су белән тәэмин 

итү (янгын гидрантларын һәм сулыкларны 

урнаштыру): 

         

5.1 Мәдәни-тамаша учреждениеләре Мәдәният 

бүлеге, мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 

6 Биналарны янгын сигнализациясе һәм хәбәр итү 

автомат җайланмалары белән җиһазлау (АПС һәм 

СОЛП): 

         

6.1 Гомуми белем бирү учреждениеләре, мәктәпкәчә белем 

бирү балалар учреждениеләре 

Мәгариф 

идарәсе, 

мәгариф 

учреждениеләре 

2016-2018 Саба МР 

казнасы 

986,000 0 986,000 0 0 0 

6.2 Мәдәни-тамаша учреждениеләре Мәдәният 

бүлеге, мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 1000,000 0 

7 автоматик янгын сигнализациясе системаларына 

һәм кешеләргә янгын турында хәбәр итү 

системаларына, биналарны видеокүзәтү 

системаларына хезмәт күрсәтү: 

         

7.1 Гомуми белем бирү учреждениеләре, мәктәпкәчә белем 

бирү балалар учреждениеләре 

Мәгариф 

идарәсе, 

мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 1021,307 0 

7.2. Өстәмә белем бирү учреждениеләре Мәдәният 2016 – Саба МР 0 0 0 0 58,508 0 



бүлеге, мәгариф 

учреждениеләре 

2018 казнасы 

7.3 Мәдәни-тамаша учреждениеләре Мәдәният 

бүлеге, мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 632,536 0 

7.4 Физик культура, спорт һәм яшьләр сәясәте объектлары Яшьләр эшләре 

һәм спорт 

бүлеге, Физик 

культура, спорт 

һәм яшьләр 

сәясәте 

учреждениеләре 

2016 - 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 85,446 0 

7.5 “ТР Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе” МКУ 

“ТР Саба 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

мәгариф 

идарәсе” МКУ 

2016 – 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 8,843 0 

8 Янгын чыгу параметрлары, яну куркынычы һәм 

куркынычы турында мәгълүматларны мониторинг, 

эшкәртү һәм тапшыру системаларыннан янгын 

саклау бүлекчәләренең (биналарның) элемтә 

пунктларына эре янгыннарны үстерү куркынычы 

турында сигналларны чыгару 

Оешмалар, 

предприятиеләр, 

учреждениеләр 

2016 – 

2018 

Агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 284,000 0 

9 Хезмәт күрсәтүче персоналның сулыш органнарын 

шәхси яклау чаралары белән тәэмин итү: 

Оешмалар, 

предприятиеләр, 

учреждениеләр 

        

9.1 Гомуми белем бирү учреждениеләре Мәгариф 

идарәсе, 

мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 

10 Вазыйфаи затларны янгын-техник минимумына 

укыту (кешеләр) 

         

10.1 Гомуми белем бирү учреждениеләре, мәктәпкәчә белем 

бирү балалар учреждениеләре 

Мәгариф 

идарәсе, 

мәгариф 

учреждениеләре 

2016-2018 Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 

10.2 Өстәмә белем бирү учреждениеләре Мәдәният 

бүлеге, мәгариф 

учреждениеләре 

2016-2018 Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 

10.3 Мәдәни-тамаша учреждениеләре Мәдәният бүлеге 2016 – 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 

10.4 Физик культура, спорт һәм яшьләр сәясәте объектлары Яшьләр эшләре 

һәм спорт бүлеге 

2016 - 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 



10.5 “ТР Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе” МКУ 

“ТР Саба 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

мәгариф 

идарәсе” МКУ 

2016 – 

2018 

Саба МР 

казнасы 

0 0 0 0 0 0 

15 Район урманнарында янгыннарны кисәтүгә һәм 

сүндерүгә юнәлдерелгән чаралар комплексын эшләү 

һәм тормышка ашыру 

«Саба Лесхозы», 

ДБУ, Җирлекләр 

2016-2018 Агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 0 0 

16 2016-2018 елларга объектларның янгынга каршы 

тотрыклылыгын арттыру буенча предприятиеләр 

һәм оешмалар тарафыннан төп чаралар планын 

эшләү. 

Шәһәр һәм авыл 

җирлекләре 

Советлары, 

оешмалар, 

предприятиеләр, 

учреждениеләр 

2016 – 

2018 

Агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 0 0 

Барлыгы: 1200,000 0 1200,000  3090,640 0 

Шул исәптән акчалар:       

муниципального берәмлек казнасы 1200,000 0 1200,000  3090,640 0 

       

НӘТИҖӘ 1200,000 0 1200,000  3090,640 0 

Шул исәптән акчалар:       

муниципального берәмлек казнасы 1200,000 0 1200,000  3090,640 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Кушымта №2 

"2016-2020 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районында халыкны һәм территорияләрне 

гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын 

куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр 

иминлеген тәэмин итү” муниципаль программасына 

үзгәрешләр кертү турында”гы карарга карата 

 «___» _________ № _____ 
 

      

                  Кушымта №1 

 

 

Муниципаль ярдәмче программаның төп чаралары исемлеге 
Ярдәмче программа чаралары исемлеге Финанслау чыганагы Чараларны тормышка ашыру өчен 

кирәкле финанс ресурсларын исәпләү 

Чараны гамәлгә ашыру өчен кирәкле 

финанс ресурсларының гомуми күләме, 

шул исәптән еллар буенча, мең сум 

1 2 3 4 

Җәмәгать киңлекләрендә, паркларда, 

зиратларда, җәмәгатьчелек фикерен 

белдерү урыннарында видеокүзәтү 

үсеше 

җирле казна Индекс-дефляторны исәпкә алып 2017 ел – 1360 

2018 ел – 254 

2019 ел – 262 

2020 ел – 0 

Барлыгы – 1876 

Күп фатирлы йортларда видеокүзәтү 

үсеше 

җирле казна, казнадан тыш чаралар Индекс-дефляторны исәпкә алып 2017 ел – 0 

2018 ел – 0 

2019 ел – 0 

2020 ел – 0 

Барлыгы – 0 

Муниципаль милектә булган социаль 

өлкә объектларында видеокүзәтү үсеше 

җирле казна Индекс-дефляторны исәпкә алып 2017 ел – 0 

2018 ел – 0 

2019 ел – 0 

2020 ел – 0 

Барлыгы – 0 

Мәгълүмат эшкәртү үзәге эшчәнлеген 

булдыру һәм тәэмин итү 

“Таттелеком” ААҖ чаралары Индекс-дефляторны исәпкә алып  

 

 

 

 

 

 
 



Кушымта №3 

"2016-2020 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районында халыкны һәм территорияләрне 

гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын 

куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр 

иминлеген тәэмин итү” муниципаль программасына 

үзгәрешләр кертү турында”гы карарга карата 

 «___» _________ № _____ 
 

      

                  Кушымта №3 

 

Муниципаль подпрограммага финанс нигезләү 
№ ч/б Ярдәмче программаны гамәлгә ашыру 

чаралары 
 Финанслау 

чыганаклары 
Чараның үтәлеш 

вакыты 
Барлыгы, мең 

сум 
Еллар буенча финанслау күләме  Ярдәмче программа чараларын 

үтәүнең планлаштырылган 

нәтиҗәләре 
2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Объектларда видеокүзәтү оештыруга 

бердәм оештыру-техник якын килүне 

тормышка ашыру: иҗтимагый 

киңлекләр, парклар, зиратлар, 
җәмәгатьчелек фикерен белдерү 

урыннары, муниципаль милектә булган 

күп фатирлы йортлар, социаль өлкә 

объектлары 

җирле казна 2016-2020 еллар 1876 1360 254 262 0 Бердәм видеомониторинг 

системасына тоташтыру өчен 

яңа нокталар булдыру 

1.1 Җәмәгать киңлекләрендә, паркларда һәм 

скверларда, зиратларда, җәмәгатьчелек 
фикерен белдерү урыннарында 

видеокүзәтү үсеше 

җирле казна 2016-2020 еллар 0 0 0 0 0 

1.2 Күп фатирлы йортларда видеокүзәтү 

үсеше 
җирле казна, 

казнадан тыш 

чаралар 

2016-2020 еллар 0 0 0 0 0 

1.3 Муниципаль милектә булган социаль 

өлкә объектларында видеокүзәтү үсеше 
җирле казна 2016-2020 еллар 0 0 0 0 0 

2. Муниципаль милек объектларын 

видеокүзәтү системалары эшләвен 

тәэмин итү 

җирле казна 2016-2020 еллар 0 0 0 0 0 Криминаль характердагы 

хәлләр санын киметү өчен 

алшарт булдыру 

3. Кызыксынган хезмәтләр эшчәнлеген 

оештыру һәм камилләштерү өчен 

видеомониторинг һәм үзара 
хезмәттәшлек оештыру 

җирле казна 2016-2020 еллар 0 0 0 0 0 Кызыксынган хезмәтләр 

эшчәнлеген камилләштерү 

өчен архив видеоязмасын 
резервлау өчен гаризалар 

үтәлеше 3.1 Мәгълүмат эшкәртү үзәге эшчәнлеген 
булдыру һәм тәэмин итү 

“Таттелеком” 

ААҖ чаралары 

2016-2020 еллар 0 0 0 0 0 

 

 

 



Кушымта №4 

"2016-2020 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районында халыкны һәм территорияләрне 

гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын 

куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр 

иминлеген тәэмин итү” муниципаль программасына 

үзгәрешләр кертү турында”гы карарга карата 

«___» _________ № _____ 

 

                                  Кушымта №1 

“2018-2020 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районында табигый һәм техноген 

характердагы гадәттән тыш хәлләр куркынычларын 

киметү һәм нәтиҗәләрен йомшарту” ярдәмче 

программасына  

 
“2018-2020 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында Табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр  

куркынычларын киметү һәм нәтиҗәләрен йомшарту" ярдәмче программасы чараларының  

максаты, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм чараларын финанслау 
 

№ 

ч/б 

Чараның исеме Башкаручылар Тормышка 

ашыру 
вакытлары 

Ахыргы 

нәтиҗәләрне 
бәяләү 

индикаторлары, 

үлчәү берәмлеге 

Индикаторларның әһәмияте Финанслау күләме һәм 

чыганагы, мең сум 

2013 

(база) 

2014 

ел 

2015 

ел 

2016 

ел 

2017 

ел 

2018 

ел 

2019 

ел 

2020 

ел 

2018 ел 2019 ел 2020 ел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Максат: Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының халыкны, территорияләрне һәм инфраструктура объектларын табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклауны 

арттыру, аларның тискәре нәтиҗәләрен йомшарту, гражданнар оборонасы өлкәсендәге чараларны гамәлгә ашыру 

Бурыч 1. Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү өлкәсендә идарә нәтиҗәлелеген арттыру 

1.1 Гадәттән тыш хәлләрдә 
гражданнар оборонасы 

һәм яклау өлкәсендә 

чаралар оештыру һәм 

үткәрү белән идарә итү 

“Саба 
муниципаль 

районы 

гражданлык 

яклау идарәсе” 

ГКУ 

2018-2020 
еллар 

Гадәттән тыш 
хәлләргә җавап 

бирергә әзерлек 

дәрәҗәсе, 

процентларда 

100 100 100 100 100 100 100 100    

   

Барлыгы Ярдәмче программа буенча, шул исәптән акчалар: 1460,100 1464,290 1462,300 

Җирле казнадан 1460,100 1464,290 1462,300 

казнадан тыш чыганаклардан 0 0 0 

 


