
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         К А Р А Р  

          

 

 

2019 елның  «01» апреле                                                                       №396 
 

 

 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының «2016-2020 елларга 

Лениногорск муниципаль районында 

яшьләр сәясәтен, физик культура һәм 

спортны үстерү» программасын 

раслау турында» 2016 елның 4 

февралендәге 33 номерлы карары 

белән расланган «2016-2020 елларга 

Лениногорск муниципаль районында 

яшьләр сәясәтен, физик культура һәм 

спортны үстерү» программасына 

үзгәрешләр кертү турында 

("Лениногорск муниципаль районы" 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының 2017 елның 12 

апрелендәге 471 номерлы,                       

2018 елның 17 августы № 1217) 

 

 «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Советының 

«2018 елга һәм 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районының бюджеты проекты турында» 2017 елның 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕНИНОГОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

 «ЛЕНИНОГОРСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 

МУНИЦИПАЛЬ  

 БЕРӘМЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 



15 ноябрендәге 79 номерлы карарын үтәү йөзеннән,  «Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

 

1. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының «2016-2020 елларга Лениногорск муниципаль районында яшьләр 

сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» программасын раслау турында» 

2016 елның 4 февралендәге 33 номерлы карары белән расланган «2016-2020 

елларга Лениногорск муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик культура 

һәм спортны үстерү» программасына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

Программаның паспортында: 

«Программаны финанслау күләме еллар һәм чыганаклар буенча бүлү 

белән» бүлеген  «2016-2020 елларда Программаны финанслауның гомуми 

күләме Лениногорск муниципаль районы бюджеты хисабына 252 457 мең сум 

тәшкил итәчәк, шул исәптән:     

2016 елда – 47 244,7 мең сум; 

2017 елда – 41 161,8 мең сум; 

2018 елда – 49 112,5 мең сум; 

2019 елда – 51 180,1 мең сум; 

2020 елда – 63 757,9 мең сум.  

 

Бюджеттан тыш средстволар исәбеннән: 

2016 елда – 9 246,8 мең сум; 

2017 елда – 9 783,1 мең сум; 

2018 елда – 10 324,8 мең сум; 

2019 елда – 6 936,6 мең сум; 

2020 елда – 6 936,6  мең сум. 

«Программаны финанслау күләме фаразланган характерда һәм проектны 

формалаштырганда ел саен төгәлләштерелергә тиеш»; 

Программаның  III Программы бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2016-2020 елларда Программаны финанслауның гомуми күләме 

Лениногорск муниципаль районы бюджеты хисабына 252 457 мең сум тәшкил 

итәчәк, шул исәптән: 

2016 елда – 47 244,7 мең сум; 

           2017 елда – 41 161,8 мең сум; 

 2018 елда – 49 112,5 мең сум; 

2019 елда – 51 180,1 мең сум; 

2020 елда – 63 757,9 мең сум.  

 

Бюджеттан тыш средстволар исәбеннән: 

 2016 елда – 9 246,8 мең сум; 

2017 елда– 9 783,1 мең сум; 

2018 елда – 10 324,8 мең сум; 

2019 елда – 6 936,6 мең сум; 

 2020 елда – 6 936,6  мең сум. 



Программаны финанслау күләме фаразланган характерда һәм агымдагы 

елга һәм план чорына Лениногорск муниципаль районы бюджеты проектын 

формалаштырганда ел саен төгәлләштерелергә тиеш.» 

2 Программага №№ 2, 3 кушымталарны яңа редакциядә бәян итәргә. 

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 

 

 

Җитәкче  Н.Р.  Залаков 
 
М.М. Хәсәнов 

6-56-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Кушымта № 2 

 

«2016-2020 елларга Лениногорск муниципаль 

районында яшьләр сәясәтен, физик культура 

һәм спортны үстерү» муниципаль 

программасына 

«2016-2020 елларга Лениногорск муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» 

программасының максатлары һәм бурычлары, финанслануы 

№ 

п/п 

Максатлары Бурычлары Башкаручылары Үтәлү 

вакыты 
Финанслау чыганагы Финанслау, мең сумнарда  

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Лениногорск 

муниципаль 

районында 

физик культура 

һәм спорт 

өлкәсендә 

дәүләт сәясәте 

ярдәмче 

программасын 

гамәлгә ашыру 

Массакүлә

м физик 

культура 

һәм 

спортны 

үстерү, 

халыкның 

сәламәтлеге

н ныгыту, 

Лениногорс

к 

районының 

спорт 

имиджын 

ныгыт 

МКУ  

«Яшьләр эшләре, 

спорт һәм туризм 

идарәсе», 

МКУ 

 "Мәгариф 

идарәсе», 

"РҮХ" ДАСУ, 

ЦТЗ, Соц. яклау 

2016-2020 ТР  «ЛМР»МБ 

бюджеты  

27 630,5 30 025,6 37923,1 42029 52905,3 

Бюджеттан тыш, 

эшмәкәрлек 

эшчәнлегеннән 

5 749,2 6 559,2 6761,1 6661,1 6661,1 

 

 

 

 



 

 

 

Кушымта № 3 

 

«2016-2020 елларга Лениногорск муниципаль 

районында яшьләр сәясәтен, физик культура 

һәм спортны үстерү» муниципаль 

программасына 

 

 

«2016-2020 елларга Лениногорск муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» 

программасының максатлары һәм бурычлары, финанслануы 

 

№ 

п/п 

Максатлары Бурычлары Башкаручылары Үтәү вакыты Финанслау 

чыганагы 

Финанслау, мең сумнарда 

2016 2017 2018 2019 2020 



№ 

п/п 

Максатлары Бурычлары Башкаручылары Үтәү вакыты Финанслау 

чыганагы 

Финанслау, мең сумнарда 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Дәүләт яшьләр 

сәясәте ярдәмче 

программасын 

гамәлгә ашыру 

Яшьләрнең 

социаль үсеше 

белән идарә итү, 

районның 

көндәшлеккә 

сәләтлелеген 

ныгытуда аның 

иҗади 

потенциалын 

куллану, яшь 

буынның 

тормыш 

сыйфатын 

күтәрү өчен 

оптималь 

шартлар 

тудыру, яшьләр 

сәясәте 

учреждениеләре 

эшчәнлеген 

тәэмин итү 

МКУ 

«Яшьләр эшләре, 

спорт һәм туризм 

идарәсе», 

МКУ 

"Мәгариф 

идарәсе»,  

МКУ  

“Мәдәният 

идарәсе» 

2016-2020 ТР  «ЛМР»МБ 

бюджеты 

19 614,2 11 136,2 11189,4 9151,1 10852,6 

Бюджеттан тыш, 

эшмәкәрлек 

эшчәнлегеннән 

3 497,6 3 223,9 3563,7 275,5 275,5 

 



 

 


