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“2016-2020 елларга Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районында халыкны һәм         

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау,    

янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында   

кешеләрнең иминлеген тәэмин итү” муниципаль   

программасына үзгәрешләр кертү турында 

 

Саба муниципаль районында табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр 

куркынычын киметү һәм нәтиҗәләрен җиңеләйтү максатларында Саба муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

КАРАР БИРӘ: 

1.  Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 2016 нчы 

елның 8 нче ноябрендә кабул ителгән 1379 - п номерлы карары (алга таба-Программа) белән 

расланган, “2016-2020 нче елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында халыкны 

һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су 

объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү” муниципаль программасына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

         1.1. Программа паспорты таблицасында “Программаны финанслау күләменең еллар һәм 

чыганаклар буенча бүленеше” юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“ 

Программаны 

финанслау 

күләменең еллар 

һәм чыганаклар 

буенча бүленеше 

2016-2020 елларда Программаны Саба муниципаль районы бюджеты 

хисабына финанслауның гомуми күләме 10 795,945 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-5 020,430 мең сум; 

2020 елга-1 501,415 мең сум. 

Программаны финанслау күләмнәре фаразлану характерына ия һәм 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Советының 

чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һәм план чорына) 

Саба муниципаль районының бюджеты турындагы карары нигезендә 

ачыкланачак. 

»; 

         1.2.Программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү. 

2016-2020 елларда Программаны Саба муниципаль районы бюджеты хисабына 



финанслауның гомуми күләме 10 795,945 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-5 020,430 мең сум; 

 2020 елга-1 501,415 мең сум. 

     Программаны финанслау күләмнәре фаразлану характерына ия һәм Татарстан Республикасы 

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

чорына) Саба муниципаль районының бюджеты турындагы карары нигезендә ачыкланачак.”     

      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 

иминлеген тәэмин итү “муниципаль программасына үзгәрешләр кертү турында”гы (алга таба – 1 

Өстәмә программа) 2017 елның 3 ноябрендәге 1404-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 кешеләрнең 

иминлеген тәэмин итү” муниципаль программасының “2016-2020 елларга Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районында янгын куркынычсызлыгы” Өстәмә программасына 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

      2.1. 1 Өстәмә Программа паспорты таблицасында “1 Өстәмә Программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары” н түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“ 

1 Өстәмә 

Программаны 

финанслау 

күләменең еллар 

һәм чыганаклар 

буенча бүленеше 

2016-2020 нче елларда 1 Өстәмә Программаны Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты хисабына 

финанслауның гомуми күләме 4 290,640 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән еллар буенча бүленеше: 

2016 ел-0,000 мең сум; 

2017 ел-1 200,000 мең сум; 

2018 ел-0,000 мең сум; 

2019 ел-3 090,640 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум.   

  1 Өстәмә Программаны финанслау күләмнәре фаразлану 

характерына ия һәм Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс 

елына һәм план чорына) Саба муниципаль районының бюджеты 

турындагы карары нигезендә ачыкланачак. 

”; 

           2.2.  1 Өстәмә программаны  түбәндәге эчтәлектәге III бүлек белән тулыландырырга: 

“III. 1 Өстәмә программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү. 

           2016-2020 нче елларда 1 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы бюджеты хисабына финанслауның гомуми күләме 4 290,640 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-3 090,640 мең сум; 

          2020 ел-0,000 мең сум.    

          1 Өстәмә Программаны финанслау күләмнәре фаразлану характерына ия һәм Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс 

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

ачыкланачак.” 



           2.3. 1 Өстәмә программаның “2016-2020 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районында янгын куркынычсызлыгы “өстәмә муниципаль программасының төп чаралары 

исемлеге” дип аталган 1 нче кушымтасын әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә яңа 

редакциядә бәян итәргә.       

           3. 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 

иминлеген тәэмин итү “муниципаль программасына үзгәрешләр кертү турында”гы (алга таба – 2 

Өстәмә Программа) 2017 елның 3 ноябрендәге 1404-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 программасының “2016 - 2020 елларга Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районында “Имин шәһәр” аппарат-программа комплексын төзү 

һәм үстерү” Өстәмә программасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

  3.1. 2 Өстәмә Программа паспорты таблицасында “Финанслау чыганаклары, шул исәптән 

еллар буенча” ны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“ 

2 Өстәмә 

Программаны 

финанслау 

күләменең еллар 

һәм чыганаклар 

буенча бүленеше 

2016-2020 нче елларда 2 Өстәмә Программаны Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты хисабына 

финанслауның гомуми күләме 2 079,500 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән еллар буенча : 

2016 ел-0,000 мең сум; 

2017 елда-1 360,000 мең сум; 

2018 ел-254,000 мең сум; 

2019 ел-465,500 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум. 

  2 Өстәмә Программаны финанслау күләмнәре фаразлану 

характерына ия һәм Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс 

елына һәм план чорына) Саба муниципаль районының бюджеты 

турындагы карары нигезендә ачыкланачак. 

”. 

3.2. 2 Өстәмә Программаның “Муниципаль өстәмә программаның төп чаралары исемлеге” 

1 нче кушымтасын әлеге карарның 2 нче кушымтасы нигезендә яңа редакциядә бәян итәргә. 

3.3. 2 Өстәмә Программаның “Муниципаль өстәмә программаны финанс ягыннан нигезләү”  

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

4. 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 

иминлеген тәэмин итү “муниципаль программасына үзгәрешләр кертү турында”гы 2017 елның 3 

ноябрендәге 1404 - п номерлы карары (алга таба-Ярдәмче программа-3) белән расланган, “2018-

2020 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында халыкны һәм территорияләрне 

гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр 

иминлеген тәэмин итү” муниципаль программасының “2018-2020 елларга Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районында табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш 

хәлләрнең куркынычын киметү һәм нәтиҗәләрен җиңеләйтү “ Өстәмә Программасына түбәндәге  

үзгәрешләрне кертергә: 

   4.1. 3 Өстәмә Программа паспорты таблицасында “3 Өстәмә Программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары” н түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“ 

3 Өстәмә 2018-2020 елларда 3 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы 



Программаны 

финанслау 

күләменең еллар 

һәм чыганаклар 

буенча бүленеше 

Саба муниципаль районы бюджеты хисабына финанслауның гомуми 

күләме 4 425,805 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча : 

2018 ел-1460,100 мең сум; 

2019 ел-1464,290 мең сум; 

2020 ел-1501,415 мең сум. 

  3 Өстәмә Программаны финанслау күләмнәре фаразлану 

характерына ия һәм Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс 

елына һәм план чорына) Саба муниципаль районының бюджеты 

турындагы карары нигезендә ачыкланачак. 

”; 

           4.2. 3 Өстәмә программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“III. 3 Өстәмә программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү. 

           2018-2020 елларда 3 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы бюджеты хисабына  финанслауның гомуми күләме 4 425,805 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән еллар буенча : 

2018 ел-1460,100 мең сум; 

2019 ел-1464,290 мең сум; 

2020 ел-1501,415 мең сум.    

           3 Өстәмә Программаны финанслау күләмнәре фаразлану характерына ия һәм Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс 

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

ачыкланачак.”; 

           4.3. 3 Өстәмә Программаның “Чараларның максаты, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү 

индикаторлары һәм аларны  финанслау” дип аталган 1 нче кушымтасын әлеге карарның 4 нче 

кушымтасы нигезендә яңа редакциядә бәян итәргә.          

           5. Әлеге карарны Саба муниципаль районының http://saby.tatarstan.ru рәсми сайтында 

бастырып чыгарырга. 

           6. Югарыда күрсәтелгән муниципаль программаның үтәлешен тикшереп торуны Саба 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары М.Р. Кәримовка йөкләргә. 

 

 

Саба муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                                             М.Р. Ишниязов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saby.tatarstan.ru/


“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 1 нче кушымта 

 

“2016-2020 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районында янгын куркынычсызлыгы” 

муниципаль өстәмә программасына 1 нче кушымта 
 

Муниципаль өстәмә программаның төп чаралары исемлеге 

“2016-2020 елларга Саба муниципаль районында янгын куркынычсызлыгы” 

 
№ 

п/п 

Чаралар исеме Башкаручылар Үтәү 

вакыты 

Финанс 

лау 

чыганак 

лары 

Финанслау 

ның гомуми 

күләме, 

мең сум 

Финанслау күләме,мең сум,шул исәптән еллар 

буенча 

2016 

ел 

2017 ел 2018 

ел 

2019 ел 2020 ел 

Максат: Халыкка, экономик һәм табигый тирәлеккә табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән, янгыннардан һәм су объектларындагы һәлакәтләрдән 

китерелә торган социаль, экономик һәм экологик зыянны минимальләштерү 

1 бүлек. Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү системасын үстерү һәм камилләштерү 

1 Саба муниципаль районында янгын 

куркынычсызлыгы өлкәсендә идарәне 

камилләштерү 

   - - - - - - 

1.1. Район территориясендә, янгыннар белән барлыкка 

килгән гадәттән тыш хәлләрдә, янгыннарны сүндерү 

белән бәйле авария нәтиҗәләрен бетерүгә һәм зур 

янгыннарны сүндерүгә, Саба муниципаль районы 

көчләре 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 сүндерүне оештыру 

буенча үзара хезмәттәшлек турында килешүләр 

проектларын эшләү 

Башкарма 

комитет 

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 0 0 

3 Мөлкәтне, биналарны, корылмаларны, транспорт 

чараларын һәм башка матди кыйммәтләрне янгыннан, 

шулай ук өченче затларның хокукка каршы 

гамәлләреннән иминият яклавы системасын үстерү. 

Башкарма 

комитет, МОНД 

һәм ПР, иминият 

оешмалары 

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 0 0 



Барлыгы: 0 0 0 0 0 

Шул исәптән:      

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары  0 0 0 0 0 

 Муниципаль берәмлек бюджеты акчалары 0 0 0 0 0 

Авыл җирлекләре, предприятиеләр, оешмалар, берләшмәләр акчалары 0 0 0 0 0 

№ 

п/п 

Чаралар исеме Башкаручылар Үтәү 

вакыты 

Финанс 

лау 

чыганак 

лары 

Финанслау 

ның гомуми 

күләме,  

мең сум 

  Финанслау күләме, мең сум 

  Шул исәптән еллар буенча 

2016ел 2017 ел   2018 ел 

  2 бүлек. Янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә мәгълүмати тәэмин итү 

1.1 Янгын куркынычсызлыгы һәм гадәттән тыш хәлләр 

торышына мониторинг системасын гамәлгә ашыру 

Башкарма 

комитет,МОНД 

һәм ПР 

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 0 0 

1.2 Район ОДДС эшен булдыруда һәм оештыруда катнашу Башкарма 

комитет, 

җирлекләр 

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 0 0 

2 Район халкын янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә 

укыту системасын камилләштерү буенча чаралар 

Башкарма 

комитет, 

җирлекләр, 

район 

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 һәм ПР 

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 0 0 

2.2 Мәктәпкәчә белем бирү һәм Мәгариф 

учреждениеләрендә  янгын куркынычсызлыгы 

тематикасы буенча конкурслар үткәрү  

МОНД һәм ПР, 

мәгариф 

идарәсе, 

мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 0 0 

2.3 Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү мәсьәләләре 

буенча, янгын куркынычсызлыгы өчен уңайсыз 

вакыйгалар һәм фаразлар турында халыкка һәм 

хезмәткәрләргә мәгълүмат бирү, шулай ук янгын-техник 

белемнәрне тарату 

МОНД һәм ПР, 

мәдәният бүлеге, 

"Саба ЦСКС" 

МБУ (Район 

мәдәният 

йорты), УСХиП 

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 0 0 

4 Балаларның ирекле янгын формированиеләре белән 

эшне оештыру 

МОНД И ПР, 

мәгариф бүлеге 

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

0 0 0 0 0 0 



сметасы 

буенча 

5 Район мәктәпләрендә яшь янгын сүндерүчеләр 

дружиналарының матди-техник базасын үстерү һәм 

ныгыту, районның гомуми белем бирү мәктәпләрендә 

тиешле янгын-техник базасы булган янгын 

кадетларының профиль сыйныфларын булдыру. 

МОНД һәм ПР, 

мәгариф 

идарәсе, яшьләр 

эшләре бүлеге 

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 0 30 

Барлыгы: 0 0 0 0 0 0 

Шул исәптән:       

 Муниципаль берәмлек бюджеты акчалары 0 0 0 0 0 0 

  3 бүлек. Торак пунктларны, территорияләрне, предприятиеләрне, оешмаларны янгынга каршы саклау 

 Объектларның янгынга каршы тотрыклылыгын 

арттыру: 

- - - - - -   - 

1 Капиталь һәм агымдагы ремонт, электр 

җиһазларына техник хезмәт күрсәтү 

- - - - - -   - 

1.1 Гомуми белем бирү учреждениеләренең, балаларга 

мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең 

Мәгариф 

идарәсе, 

мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

Бюджеты  

0 0 0 0 0 0 

1.2 Өстәмә белем бирү учреждениеләренең Мәдәният 

бүлеге, мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 

0 0 0 0 0 0 

1.3 Мәдәни-тамаша учреждениеләренең Мәдәният 

бүлеге, мәдәният 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 

0 0 0 0 0 0 

1.4. Физик культура, спорт һәм яшьләр сәясәте 

объектларының 

Яшьләр эшләре 

һәм спорт 

бүлеге, Физик 

культура, спорт 

һәм яшьләр 

сәясәте 

учреждениеләре 

2016 - 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 

0 0 0 0 0 0 

1.5 “ТР Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе” МКУ 

“ТР Саба 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

мәгариф 

идарәсе” МКУ 

2016 - 

2018 

Саба МР 

Бюджеты  

0 0 0 0 0 0 

2. Биналарның чорма өлешендәге агач 

конструкцияләрен янгыннан саклагыч чаралар 

белән эшкәртү: 

         

2.1 Гомуми белем бирү учреждениеләренең, балаларга 

мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең 

Мәгариф 

идарәсе, 

2016 – 

2018 

Саба МР 

Бюджеты  

0 0 0 0 0 0 



мәгариф 

учреждениеләре 

2.2. Өстәмә белем бирү учреждениеләренең Мәдәният 

бүлеге, мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 

0 0 0 0 0 0 

2.3 Мәдәни-тамаша учреждениеләренең Мәдәният 

бүлеге, мәдәният 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 

0 0 0 0 0 0 

2.4 Физик культура, спорт һәм яшьләр сәясәте 

объектларының 

Яшьләр эшләре 

һәм спорт 

бүлеге, Физик 

культура, спорт 

һәм яшьләр 

сәясәте 

учреждениеләре 

2016 - 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 

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 

Бюджеты 

0 0 0 0 0 0 

3 Биналарны беренчел янгын сүндерү чаралары белән 

комплектлау (янгын сүндерү чаралары белән-5, ОУ-

5) : 

         

3.1 Гомуми белем бирү учреждениеләрен, балаларга 

мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрен 

Мәгариф 

идарәсе, 

мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 

214,000 0 214,000 0 0 0 

3.2 Өстәмә белем бирү учреждениеләрен Мәдәният 

бүлеге, мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 

0 0 0 0 0 0 

3.3 Мәдәни-тамаша учреждениеләрен Мәдәният 

бүлеге, мәдәният 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 

0 0 0 0 0 0 

3.4 Физик культура, спорт һәм яшьләр сәясәте объектларын Яшьләр эшләре 

һәм спорт 

бүлеге, Физик 

культура, спорт 

һәм яшьләр 

сәясәте 

учреждениеләре 

2016 - 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 

0 0 0 0 0 0 

3.5 “ТР Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе” МКУ 

"ТР Саба 

муниципаль 

районы 

2016 - 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 

0 0 0 0 0 0 



Башкарма 

комитетының 

мәгариф 

идарәсе" МКУ 

4 Биналарда янгынга каршы эчке су белән тәэмин 

итүнең янгын краннарын җиңсәләр һәм кәүсәләр 

белән комплектлау: 

         

4.1 Гомуми белем бирү учреждениеләрендә, балаларга 

мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә 

Мәгариф 

идарәсе, 

мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 

0 0 0 0 0 0 

4.2 Мәдәни-тамаша учреждениеләрендә Мәдәният 

бүлеге, мәдәният 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 

0 0 0 0 0 0 

5 Биналарны тышкы янгынга каршы су белән тәэмин 

итүне җиһазлау (янгын гидрантларын һәм 

сулыкларны урнаштыру) : 

         

5.1 Мәдәни-тамаша учреждениеләрен Мәдәният 

бүлеге, мәдәният 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 
0 0 0 0 0 0 

6 Биналарны (бүлмәләрне) янгын сигнализациясе һәм 

хәбәр итү өчен автоматик җайланмалар (АПС һәм 

СОЛП) белән  җиһазлау: 

  Саба МР 

Бюджеты 
      

6.1 Гомуми белем бирү учреждениеләрен, балаларга 

мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрен 

Мәгариф 

идарәсе, 

мәгариф 

учреждениеләре 

2016-2018 Саба МР 

Бюджеты 

986,000 0 986,000 0 0 0 

6.2 Мәдәни-тамаша учреждениеләре Мәдәният 

бүлеге, мәдәният 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 

1000,000 0 0 0 1000,000 0 

7 Биналарның автоматик янгын сигнализациясе 

системаларын һәм янгын турында кешеләргә хәбәр 

итү системаларын, видеокүзәтү системаларын 

эшләү: 

         

7.1 Гомуми белем бирү учреждениеләренең, балаларга 

мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең 

Мәгариф 

идарәсе, 

мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 

1021,307 0 0 0 1021,307 0 

7.2. Өстәмә белем бирү учреждениеләренең Мәдәният 

бүлеге, мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 

58,508 0 0 0 58,508 0 

7.3 Мәдәни-тамаша учреждениеләренең Мәдәният 

бүлеге, мәдәният 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 

632,536 0 0 0 632,536 0 

7.4 Физик культура, спорт һәм яшьләр сәясәте Яшьләр эшләре 2016 - Саба МР 85,446 0 0 0 85,446 0 



объектларының һәм спорт 

бүлеге, Физик 

культура, спорт 

һәм яшьләр 

сәясәте 

учреждениеләре 

2018 Бюджеты 

7.5 "ТР Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе" МКУ 

“ТР Саба 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

мәгариф 

идарәсе” МКУ 

2016 – 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 

8,843 0 0 0 8,843 0 

8 Мониторинг,эшкәртү,тапшыру системаларыннан  

янгын чыгу параметрлары, янгын куркынычлары 

һәм үсеш куркынычлары турында сигналларны  

янгын саклау бүлекчәләренең (биналар) элемтә 

пунктларына чыгару 

Оешмалар, 

предприятиеләр, 

учреждениеләр 

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

284,000 0 0 0 284,000 0 

9 Хезмәт күрсәтүче персоналның сулыш алу 

органнарын шәхси саклану чаралары белән тәэмин 

итү: 

Оешмалар, 

предприятиеләр, 

учреждениеләр 

        

9.1 Гомуми белем бирү учреждениеләренең Мәгариф 

идарәсе, 

мәгариф 

учреждениеләре 

2016 – 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 

0 0 0 0 0 0 

10 Вазыйфаи затларны янгын-техник минимумга 

укыту  

         

10.1 Гомуми белем бирү учреждениеләренең, балаларга 

мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең 

Мәгариф 

идарәсе, 

мәгариф 

учреждениеләре 

2016-2018 Саба МР 

Бюджеты 

0 0 0 0 0 0 

10.2 Өстәмә белем бирү учреждениеләренең Мәдәният 

бүлеге, мәдәният 

учреждениеләре 

2016-2018 Саба МР 

Бюджеты 

0 0 0 0 0 0 

10.3 Мәдәни-тамаша учреждениеләренең Мәдәният бүлеге 2016 – 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 
0 0 0 0 0 0 

10.4 Физик культура, спорт һәм яшьләр сәясәте 

объектларының 

Яшьләр эшләре 

һәм спорт бүлеге 

2016 - 

2018 

Саба МР 

Бюджеты 
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 

Бюджеты 
0 0 0 0 0 0 



15 Район урманнарында янгыннарны кисәтү һәм 

сүндерүгә юнәлтелгән чаралар комплексын эшләү 

һәм тормышка ашыру 

"Саба урман 

хуҗалыгы» 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, 

предприятиеләр, 

оешмалар һәм 

учреждениеләр 

2016 – 

2018 

агымдагы 

чыгымнар 

сметасы 

буенча 

0 0 0 0 0 0 

Барлыгы: 4290,640 0 1200,000 0 3090,640 0 

Шул исәптән:       

 Муниципаль берәмлек бюджеты акчалары 4290,640 0 1200,000 0 3090,640 0 

       

БАРЛЫГЫ 4290,640 0 1200,000 0 3090,640 0 

Шул исәптән:       

 Муниципаль берәмлек бюджеты акчалары 4290,640 0 1200,000 0 3090,640 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



“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 2 нче кушымта 

 

      

                  1 Кушымта 

 

 

 

Муниципаль өстәмә программаның төп чаралары исемлеге 
Өстәмә программа чарасы исеме Финанслау чыганагы Чараны 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 видеокүзәтүне 

үстерү 

җирле бюджет Индекс-дефляторларны исәпкә алып 2017 ел – 1360,000 

2018 ел – 254,000 

2019 ел – 468,000 

2020 ел – 0 

Барлыгы – 1876 

Күпфатирлы йортларда видеокүзәтүне 

үстерү 

җирле бюджет, бюджеттан тыш 

акчалар 

Индекс-дефляторларны исәпкә алып 2017 ел – 0,000 

2018 ел – 0,000 

2019 ел – 0,000 

2020 ел – 0,000 

Барлыгы – 0,000 

Муниципаль милектәге социаль өлкә 

объектларында видеокүзәтүне үстерү 

җирле бюджет Индекс-дефляторларны исәпкә алып 2017 ел – 0,000 

2018 ел – 0,000 

2019 ел – 0,000 

2020 ел – 0,000 

Барлыгы – 0,000 

Мәгълүматларны эшкәртү үзәге 

булдыру һәм эшләтү 

“Таттелеком” ГАҖ чаралары Индекс-дефляторларны исәпкә алып  

 

 

 

 

 
 

 



 

“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 3 нче кушымта 

      

                  3 Кушымта 

 

Муниципаль өстәмә программаны финанс ягыннан нигезләү 
№ п/п Өстәмә программаны гамәлгә ашыру 

чаралары 

Финанслау 

чыганаклары 

Чараны үтәү 

вакыты 

Барлыгы,мең 

сум 

Еллар буенча финанслау күләме Өстәмә программа чараларын 

үтәүнең планлаштырылган 

нәтиҗәләре 
2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Җәмәгать киңлекләре, парклар, 

зиратлар, җәмәгатьчелек фикерен 

белдерү урыннары, муниципаль милектә 

булган күпфатирлы йортлар, социаль 

өлкә объектларында видеокүзәтүне 

оештыруга бердәм оештыру-техник 

якын килүне тормышка ашыру. 

җирле бюджет 2016-2020 еллар 1876 1360 254 468 0 Бердәм видеомониторинг 

системасына тоташуның яңа 

нокталарын булдыру 

1.1 Җәмәгать киңлекләрендә, паркларда һәм 

скверларда, зиратларда, җәмәгатьчелек 

фикерен белдерү урыннарында 

видеокүзәтүне үстерү 

җирле бюджет 2016-2020 еллар 0 0 0 0 0 

1.2 Күпфатирлы йортларда видеокүзәтүне 

үстерү 

җирле бюджет, 

бюджеттан тыш 

акчалар 

2016-2020 еллар 0 0 0 0 0 

1.3 Муниципаль милектәге социаль өлкә 

объектларында видеокүзәтүне үстерү 

җирле бюджет 2016-2020 еллар 0 0 0 0 0 

2. Муниципаль милек объектларының 

видеокүзәтү системалары эшчәнлеген 

тәэмин итү 

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

ситуацияләр санын киметү 

өчен алшартлар тудыру 

3. Кызыксынган хезмәтләр эшчәнлеген 

оештыру һәм камилләштерү өчен 

видеомониторинг оештыру һәм үзара 

хезмәттәшлек итү 

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

эшчәнлеген камилләштерү 

өчен архив видеоязмаларын 

резервлауга гаризаларны үтәү 

3.1 Мәгълүматларны эшкәртү үзәге 

булдыру һәм эшләтү 

“Таттелеком” ГАҖ 

чаралары 

2016-2020 еллар 0 0 0 0 0 

 

 

 



“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 3 нче кушымта 

 

 “2018-2020 елларга Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районында табигый һәм 

техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр 

куркынычын киметү һәм нәтиҗәләрен 

йомшарту” өстәмә программасына 1 кушымта 

 

 
“2018-2020 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында  

табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрнең  

хәвеф-хәтәрләрен киметү һәм аларның нәтиҗәләрен җиңеләйтү”  

өстәмә программасы чараларының максаты, бурычлары, 

нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм аларны финанслау 
№ 

п/п 

Чараның исеме Башкаручылар Тормышка 

ашыру 

вакыты 

Ахыргы 

нәтиҗәләрне 

бәяләү 

индикаторлары, 

үлчәү берәмлеге 

Индикаторларның билгеләнеше Финанслау күләме һәм 

чыганагы,мең сум 

2013 ел 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 

Максаты: Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы халкының, территорияләренең һәм инфраструктура объектларының табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән 

яклануын арттыру, аларның тискәре нәтиҗәләрен җиңеләйтү, гражданнар оборонасы өлкәсендәге чараларны тормышка ашыру 

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

1.1 Гадәттән тыш хәлләрдә 

гражданнар оборонасы 

һәм яклау өлкәсендә 

чаралар оештыру һәм 

уздыру белән идарә итү 

“Саба 

муниципаль 

районының 

гражданнарны 

яклау идарәсе” 

МКУ 

2018-2020 

еллар 

Гадәттән тыш 

хәлләргә җавап 

бирергә әзерлек 

дәрәҗәсе, 

процент 

100 100 100 100 100 100 100 100    

   

Өстәмә программа буенча барлыгы,шул исәптән : 1460,100 1464,290 1501,415 

Җирле бюджеттан акчалар  1460,100 1464,290 1501,415 

                                                                                                                                                                                                                        Бюджеттан тыш чыганаклардан акчалар 0 0 0 

 


