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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ         КАРАР 
      

           

“2014-2020 елларга Саба муниципаль 

  районында Татарстан Республикасы  

  дәүләт телләрен һәм  башка телләрне 

  саклау, өйрәнү һәм үстерү” муниципаль  

  программасына үзгәрешләр кертү турында 

 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитеты 

КАРАР БИРӘ: 

 1. Саба муниципаль районы Башкарма комитетының “2014-2020 елларга Саба 

муниципаль районында Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм башка телләрне 

саклау, өйрәнү һәм үстерү “муниципаль программасын раслау турында”гы 2013 елның 31 

декабрендәге 17891-п карары белән расланган “2014-2020 елларга Саба муниципаль 

районында Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау, өйрәнү 

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

кертергә: 

          1.1. Программа паспорты таблицасында: 

  - “Программаны финанслау күләмнәре” юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“ 

Программа

ны 

финанслау 

күләмнәре 

2014-2020 елларда Программаны Саба муниципаль районы бюджеты хисабына 

финанслауның гомуми күләме 570,000 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

 2014 елда-0,000 мең сум; 

2015 елда-25,000 мең сум; 

2016 елда-22,000 мең сум; 

2017 елда-47,000 мең сум; 

2018 елда-32,000 мең сум; 

2019 елда-57,000 мең сум; 

2020 елда-57,000 мең сум. 

Программаны финанслау күләмнәре фаразлану характерына ия һәм Саба 

муниципаль районы бюджеты проектын тиешле финанс елына һәм план чорына 

формалаштырганда ел саен төгәлләштерелергә тиеш.” 

”;  
            1.2. Программаның 1 нче кушымтасын әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә яңа 

редакциядә бәян итәргә.   

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

бастырып чыгарырга. 

         3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны “Саба муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе” МКУ җитәкчесе И.Ф. Шакировка йөкләргә. 

 

Саба муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе                             М.Р.Ишниязов



                                                                                                                                                                                             Татарстан Республикасы Саба муниципаль  

 районы Башкарма комитеты җитәкчесенең 

 ___________________________________ 

 номерлы карарына 1 нче кушымта 

 

 

 

 

“2014-2020 елларга Саба муниципаль районында  

                   Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм 

                                                                                                                                                                                             башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү” 

                   муниципаль программасына 1  кушымта 

 

 

 

 

 

“2014-2020 елларга Саба муниципаль районында Татарстан Республикасы дәүләт телләрен 

һәм башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү” муниципаль программасы чаралары 

 

 
Төп чаралар исеме Башкаручылар Төп 

чараларны 

үтәү вакыты 

Бюджет акчалары хисабына финанслау 

2014 ел 2015 ел 2016 ел 2017 ел 2018 ел 2019 ел 2020 ел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бурыч 1. Татар һәм рус телләренең Татарстан Республикасы дәүләт телләре буларак тигез хокуклы эшчәнлегенә ярдәм итү 

Муниципаль программаны эшләү һәм 

раслау. 

“Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе” 

2013 - - - - - - - 

Сәүдә өлкәсе предприятиеләрендә тышкы 

һәм эчке визуаль мәгълүмат чараларын 

Татарстан Республикасының дәүләт 

телләрендә  рәсмиләштерү. 

Саба муниципаль районы Башкарма комитеты. 

Район учреждениеләре, оешмалары һәм 

предприятиеләре (килешү буенча) 

2014-2020  

Урам күрсәткечләрен Татарстан 

Республикасының дәүләт телләрендә 

рәсмиләштерү. 

Саба муниципаль районы Башкарма 

комитетының инфраструктура үсеше бүлеге, 

авыл җирлекләре Башкарма комитетлары 

(килешү буенча) 

2014-2020 Предприятиеләр акчалары хисабына 



Районда җитештерелә торган 

продукциянеТатарстан Республикасының 

дәүләт телләрендәге этикеткалар, 

ярлыклар, инструкцияләр белән тәэмин 

итүдә булышлык күрсәтү. 

Район оешмалары һәм предприятиеләре 

(килешү буенча) 

2014-2020 Предприятиеләр акчалары хисабына 

 Сәүдә хезмәткәрләренең халыкка 

Татарстан Республикасының ике дәүләт 

телендә хезмәт күрсәтүе. 

Район оешмалары һәм предприятиеләре 

(килешү буенча) 

2014-2020  

Милли мәгариф учреждениеләре 

челтәрен саклап калу. 

“Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе” 

2014-2020  

Рус телендә белем бирүче мәгариф 

учреждениеләрендә татар сыйныфлары 

ачуны оештыру. 

“Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе” 

2014-2020  

ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы 

планы буенча республика 

конкурсларының муниципаль этапларын 

үткәрү; 

Татарстан Республикасы дәүләт телләрен 

үстерү буенча семинарлар, 

конференцияләр, түгәрәк өстәлләр 

оештыру. 

“Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе” 

2014-2020 0,000 15,000 17,000 42,000 27,000 42,000 42,000 

Г.Тукайга багышланган еллык чараларны 

оештыру (26 апрель). 

“Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе” 

2014-2020 0,000 10,000 5,000 5,000 5,000 15,000 15,000 

БАРЛЫГЫ   0,000 25,000 22,000 47,000 32,000 57,000 57,000 

Бурыч 2. Саба муниципаль районында татар һәм рус телләрен өйрәнү һәм татар һәм рус телләрендә белем бирүнең бөтен системасын үстерү 

Татар һәм рус телләрен укытуны укыту-

методик тәэмин итү. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020 Республика бюджеты 

Татар һәм рус телләрен өйрәнүнең бөтен 

системасын үстерү. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020  

Мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениеләрендә балаларга ана 

телендә белем һәм тәрбия бирүне тәэмин 

итү. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020  



Өстәмә белем бирү учреждениеләрендә 

Ана телендә белем һәм тәрбия бирүгә 

бәйле түгәрәкләр, клублар оештыру. 

“Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе” 

2014-2020  

Тел белүнең төрле дәрәҗәләрен тәэмин 

итә торган «Ана теле» татар телен 

дистанцион укытуның мәгълүмати белем 

бирү системасы проектын гамәлгә 

ашыруга булышлык күрсәтү. 

“Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе” 

2014-2020  

Туган телләрдә инша язу, сәнгатьле уку 

бәйгеләрен оештыру һәм үткәрү.  

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020  

Татар, рус теле һәм әдәбияты 

укытучыларының семинар-киңәшмәләрен 

оештыру һәм үткәрү. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020  

Республика фәнни-гамәли 

конференцияләренең, педагогик 

укуларының муниципаль турларын 

оештыру һәм уздыру (к.Насыйри, Ш. 

Мәрҗани, Р. Фәхреддин). 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020  

«Мастер-класс» Бөтенроссия 

конкурсының муниципаль турын 

оештыру һәм уздыру; республика 

этабында катнашу. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Рус теле, татар теле һәм әдәбияты буенча 

ТДИ, БРИ, БДИ оештыру һәм үткәрү. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020  

Мәдәни белем бирү системасында татар 

телен үстерүне тәэмин итү. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020  



Күренекле мәдәният, әдәбият һәм сәнгать 

эшлеклеләре белән очрашулар оештыру. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Язучыларның юбилей даталарына күзәтү, 

китап күргәзмәләре, әдәби-тематик 

кичәләр, әңгәмәләр оештыру. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020  

Татар теле һәм әдәбияты,рус теле һәм 

әдәбияты өлкәсендә югары 

квалификацияле кадрлар әзерләүгә ярдәм 

итү 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020  

Милли гомуми белем бирү 

учреждениеләренең педагогик кадрларын 

әзерләү, белемнәрен ар ттыру һәм 

квалификацияләрен күтәрү. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020  

Дәүләт телләрен өйрәнү кабинетларының 

укыту-матди базасын  заманча җиһазлар, 

иллюстратив материаллар һәм яңа буын 

күрсәтмә әсбаплары белән ныгытуда 

булышлык күрсәтү. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020 Республиканский бюджет 

Мәктәп укучыларын Әбрар Кәримуллин 

исемендәге республика фәнни-гамәли 

конференциясендә катнаштыру 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Уңайлы тел һәм мәдәни белем бирү 

мохите булдыру: 

- «Мин татарча сөйләшәм» республика 

конкурсының район турын оештыру һәм 

үткәрү, республика турында катнашу. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Массакүләм мәгълүмат чаралары аша 

программа чаралары үтәлешенең барышы 

турында халыкка даими рәвештә 

мәгълүмат бирү. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020  

БАРЛЫГЫ   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Бурыч 3. Саба муниципаль районында яшәүче халыкларның телләрен саклау һәм үстерү 



Ел саен мәктәп китапханәләре 

фондларын милли һәм туган якны өйрәнү 

әдәбияты һәм вакытлы басмалар, шул 

исәптән Татарстан Республикасы 

халыклары телләрендәге басмалар белән 

тулыландырып тору. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020 Республика бюджеты 

Туган телләрдә иншалар конкурслары 

үткәрү. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Туган тел укытучыларының семинар-

киңәшмәләрен оештыру һәм үткәрү. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020 0,000 

Туган тел укытучыларының 

квалификациясен күтәрү. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020 0,000 

БАРЛЫГЫ   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Бурыч 4. Татар телен республикадан читтә саклап калу һәм үстерү. Регионнар белән хезмәттәшлек 

Дәреслекләр, методик кулланмалар, 

аудио - һәм видеоматериаллар, татар 

телендә сәнгать әдәбияты белән тәэмин 

итүдә булышлык күрсәтү. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020 Республиканский бюджет 

Беркетелгән регион вәкилләре белән 

семинар-киңәшмәләр, түгәрәк өстәлләр, 

конференцияләр. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020  

   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Бурыч 5. Саба муниципаль районындагы этник тел ситуациясенә һәм Программаны тормышка ашыру барышына Мониторинг һәм анализ 

Программаны тормышка ашыруның 

нәтиҗәлелеген арттыру буенча оештыру 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

2014-2020  



чаралары. идарәсе» 

Чаралар календарь планнары нигезендә 

чараларның үтәлешен анализлау. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020  

Программа чараларын башкаручыларның 

хисапларын анализлау. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020  

Чараларны башкаручылар белән 

киңәшмәләр үткәрү. 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе» 

2014-2020  

 


