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    “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы 

      Саба муниципаль районы мәдәниятен 

      үстерү” муниципаль программасына 

      үзгәрешләр кертү турында 

 

 

     Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитеты 

КАРАР БИРӘ: 

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

елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятен үстерү “муниципаль 

программасын раслау турында”гы 2016 нчы елның 3 нче ноябрендә кабул ителгән 1354-п 

номерлы карары белән расланган, “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы мәдәниятен үстерү” муниципаль программасына (алга таба – Программа) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

         1.1.Программа паспорты таблицасында “Программаны финанслау күләмнәренең еллар 

һәм чыганаклар буенча бүленеше”  юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“ 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре 

2017-2022 елларда Программаны финанслау барлыгы 681 617,220 мең 

сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-104 686,001 мең сум; 

2018 ел-134 217,002 мең сум; 

2019 ел-136 650,198 мең сум; 

2020 ел-104 880,652 мең сум; 

2021 ел-105 224,947 мең сум; 

2022 ел-958,420 мең сум. 

2017-2022 елларда Программаны Россия Федерациясе бюджеты 

хисабына финанслауның гомуми күләме 590,004 мең сум тәшкил итәчәк, 

шул исәптән: 

2017 ел-250,416 мең сум; 

2018 ел-126,498 мең сум; 

2019 ел-213,090 мең сум; 

2020 ел-0,00 мең сум; 

2021 ел-0,00 мең сум; 

2022 ел-0,00 мең сум. 

2017-2022 елларда Программаны Татарстан Республикасы бюджеты 

акчалары хисабына финанслауның гомуми күләме 22 788,242 мең сум 

тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел-656,384 мең сум; 

2018 ел-15 133,448 мең сум; 

2019 ел-6 998,410 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 



2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум. 

2017-2022 елларда Программаны Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы бюджеты хисабына  финанслауның гомуми күләме 

658 238,974 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел-103 779,201 мең сум; 

2018 ел-118 957,056 мең сум; 

2019 ел-129 438,698 мең сум; 

2020 ел-104 880,652 мең сум; 

2021 ел-105 224,947 мең сум; 

2022 ел-958,420 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 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителеше. 

2017-2022 елларда программаны финанслау барлыгы 681 617,220 мең сум, шул исәптән 

еллар буенча: 

2017 ел-104 686,001 мең сум; 

2018 ел-134 217,002 мең сум; 

2019 ел-136 650,198 мең сум; 

2020 ел-104 880,652 мең сум; 

2021 ел-105 224,947 мең сум; 

2022 ел-958,420 мең сум. 

2017-2022 елларда Программаны Россия Федерациясе бюджеты хисабына финанслауның 

гомуми күләме 590,004 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел-250,416 мең сум; 

2018 ел-126,498 мең сум; 

2019 ел-213,090 мең сум; 

2020 ел-0,00 мең сум; 

2021 ел-0,00 мең сум; 

2022 ел-0,00 мең сум. 

2017-2022 елларда Программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчалары хисабына 

финанслауның гомуми күләме 22 788,242 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел-656,384 мең сум; 

2018 ел-15 133,448 мең сум; 

2019 ел-6 998,410 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 

2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум. 

2017-2022 елларда Программаны Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

бюджеты хисабына финанслауның гомуми күләме 658 238,974 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән: 

2017 ел-103 779,201 мең сум; 

2018 ел-118 957,056 мең сум; 

2019 ел-129 438,698 мең сум; 

2020 ел-104 880,652 мең сум; 

2021 ел-105 224,947 мең сум; 

2022 ел-958,420 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 “2017-2022  

елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятен үстерү “муниципаль 

программасын (алга таба – 1 Өстәмә программа) раслау турында”гы 2016 нчы елның 3 нче 

ноябрендә кабул ителгән 1354-п номерлы карары белән расланган,  “2017-2022 елларга 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятен үстерү” муниципаль 

программасының “2017-2022 нче елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районының музей эшен үстерү” Өстәмә программасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

    2.1. 1 Өстәмә программа паспорты таблицасында “1 Өстәмә программаны финанслау 

күләмнәре” юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“ 

1 Өстәмә 

программаны 

финанслау 

күләмнәре 

2017-2022 елларга 1 Өстәмә программаны финанслау барлыгы 24 

401,067 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-3 449,366 мең сум; 

2018 ел-4 585,002 мең сум; 

2019 ел-4 988,887 мең сум; 

2020 ел-3 780,720 мең сум; 

2021 ел-3 792,050 мең сум; 

2022 ел-3 805,042 мең сум. 

2017-2022 елларга 1 Өстәмә программаны Татарстан Республикасы 

бюджеты акчалары хисабына финанслауның гомуми күләме 686,639 мең 

сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-0,000 мең сум; 

2018 ел-426,890 мең сум; 

2019 ел-259,749 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 

2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум. 

2017-2022 елларга 1 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районы бюджеты хисабына  финанслауның гомуми 

күләме 23 714,428 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-3449,366 мең сум; 

2018 ел-4158,112 мең сум; 

2019 ел-4 729,138 мең сум; 

2020 ел-3 780,720 мең сум; 

2021 ел-3 792,050 мең сум; 

2022 ел-3 805,042 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 программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

“III. 1 Өстәмә программаны ресурслар белән тәэмин итү. 

 

2017-2022 елларга 1 Өстәмә программаны финанслау барлыгы 24 401,067 мең сум тәшкил 

итә, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-3 449,366 мең сум; 

2018 ел-4 585,002 мең сум; 

2019 ел-4 988,887 мең сум; 

2020 ел-3 780,720 мең сум; 

2021 ел-3 792,050 мең сум; 

2022 ел-3 805,042 мең сум. 

2017-2022 елларга 1 Өстәмә программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 



хисабына финанслауның гомуми күләме 686,639 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар 

буенча : 

2017 ел-0,000 мең сум; 

2018 ел-426,890 мең сум; 

2019 ел-259,749 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 

2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум. 

2017-2022 елларга 1 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы бюджеты хисабына финанслауның гомуми күләме 23 714,428 мең сум тәшкил итә, шул 

исәптән еллар буенча: 

2017 ел-3449,366 мең сум; 

2018 ел-4158,112 мең сум; 

2019 ел-4 729,138 мең сум; 

2020 ел-3 780,720 мең сум; 

2021 ел-3 792,050 мең сум; 

2022 ел-3 805,042 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 1 нче кушымтасын әлеге карарның 1 нче кушымтасы 

нигезендә яңа редакциядә бәян итәргә. 

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

2022 елларга мәдәниятне үстерү “муниципаль программасын раслау турында”гы 2016 елның 3 

ноябрендәге 1354-п номерлы карары белән расланган (алга таба – 2 Өстәмә программа), “2017-

2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятен үстерү” 

муниципаль программасының “2017-2022 нче елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районының китапханә эшен үстерү” Өстәмә программасына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

3.1. 2 Өстәмә Программа паспорты таблицасында “2 Өстәмә Программаны финанслау 

күләмнәре” юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 “ 

2 Өстәмә 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре 

2017-2022 елларга 2 Өстәмә программаны финанслау барлыгы 119 

257,286 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-176,110 мең сум; 

2018 ел-20 561,504 мең сум; 

2019 ел-21 296,130 мең сум; 

2020 ел-19 987,700 мең сум; 

2021 ел-20 088,067 мең сум; 

2022 ел-20 147,775 мең сум. 

2017-2022 елларга 2 Өстәмә Программаны Россия Федерациясе 

бюджеты хисабына финанслауның гомуми күләме 30,506 мең сум тәшкил 

итә, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-9,916 мең сум; 

2018 ел-10,498 мең сум; 

2019 ел-10,092 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 

2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум; 

2017-2022 елларга 2 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы 

бюджеты хисабына финанслауның гомуми күләме 4 661,443 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-16,884 мең сум; 

2018 ел-3 160,783 мең сум; 

2019 ел-1 483,776 мең сум; 



2020 ел-0,000 мең сум; 

2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум. 

2017-2022 нче елларга 2 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районы бюджеты хисабына финанслауның гомуми 

күләме 114 565,337 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-19 987,700 мең сум; 

2021 ел-20 088,067 мең сум; 

2022 ел-20 147,775 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 Программаны ресурслар белән тәэмин итү”нең 3 бүлеген түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 

“III. 2 Өстәмә Программаны ресурслар белән тәэмин итү. 

 

2017-2022 елларга 2 Өстәмә программаны финанслау барлыгы 119 257,286 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-176,110 мең сум; 

2018 ел-20 561,504 мең сум; 

2019 ел-21 296,130 мең сум; 

2020 ел-19 987,700 мең сум; 

2021 ел-20 088,067 мең сум; 

2022 ел-20 147,775 мең сум. 

2017-2022 елларга 2 Өстәмә Программаны Россия Федерациясе бюджеты хисабына 

финанслауның гомуми күләме 30,506 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-9,916 мең сум; 

2018 ел-10,498 мең сум; 

2019 ел-10,092 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 

2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум. 

2017-2022 елларга 2 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы бюджеты хисабына 

финанслауның гомуми күләме 4 661,443 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-16,884 мең сум; 

2018 ел-3 160,783 мең сум; 

2019 ел-1 483,776 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 

2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум. 

2017-2022 нче елларга 2 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы бюджеты хисабына финанслауның гомуми күләме 114 565,337 мең сум тәшкил итә, 

шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-16,884 мең сум; 

2018 ел-3 160,783 мең сум; 

2019 ел-1 483,776 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 

2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 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”. 

3.3. 2 Өстәмә Программаның 1 нче кушымтасын әлеге карарның 2 нче кушымтасы 

нигезендә яңа редакциядә бәян итәргә. 

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

елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятен үстерү “муниципаль 

программасын раслау турында”гы 2016 нчы елның 3 нче ноябрендә кабул ителгән 1354-п 

номерлы карары (алга таба –3 Өстәмә программа) белән расланган, “2017-2022 елларга 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятен үстерү” муниципаль 

программасының  “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының 

мәдәни-ял итү эшчәнлеген үстерү” Өстәмә программасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

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

күләмнәре” юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“ 

3 Өстәмә 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре 

      2017-2022 елларга 3 Өстәмә Программаны финанслау барлыгы 494 

733,113 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

      2017 ел -76 589,222 мең сум; 

      2018 ел -99 570,595 мең сум; 

      2019 ел -102 362,790 мең сум; 

      2020 ел -75 036,000 мең сум; 

      2021 ел -75 260,803 мең сум; 

      2022 ел -65 913,703 мең сум.      

      2017-2022 елларга 3 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы 

бюджеты акчалары хисабына финанслауның гомуми күләме 14 533,515 мең 

сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

      2017 ел-0,000 мең сум; 

      2018 ел-9 964,332 мең сум; 

      2019 ел-4 569,183 мең сум; 

      2020 ел-0,000 мең сум; 

      2021 ел-0,000 мең сум; 

      2022 ел-0,000 мең сум.       

      2017-2022 нче елларга 3 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районы бюджеты хисабына финанслауның гомуми 

күләме 480 199,598 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

      2017 ел -76 589,222 мең сум; 

      2018 ел -89 606,263 мең сум; 

      2019 ел -97 793,607 мең сум; 

      2020 ел -75 036,000 мең сум; 

      2021 ел -75 260,803 мең сум; 

 2022 ел -65 913,703 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 Программаны ресурс белән тәэмин итү”нең 3 бүлеген түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

 

“III. 3 Өстәмә Программаны ресурслар белән тәэмин итү. 

 

2017-2022 елларга 3 Өстәмә Программаны финанслау барлыгы 494 733,113 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

 2017 ел -76 589,222 мең сум; 



 2018 ел -99 570,595 мең сум; 

 2019 ел -102 362,790 мең сум; 

 2020 ел -75 036,000 мең сум; 

 2021 ел -75 260,803 мең сум; 

 2022 ел -65 913,703 мең сум. 

2017-2022 елларга 3 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

хисабына финанслауның гомуми күләме 14 533,515 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар 

буенча: 

 2017 ел-0,000 мең сум; 

 2018 ел-9 964,332 мең сум; 

 2019 ел-4 569,183 мең сум; 

 2020 ел-0,000 мең сум; 

 2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум. 

2017-2022 нче елларга 3 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы бюджеты хисабына  финанслауның гомуми күләме 480 199,598 мең сум тәшкил итә, 

шул исәптән еллар буенча: 

 2017 ел -76 589,222 мең сум; 

 2018 ел -89 606,263 мең сум; 

 2019 ел -97 793,607 мең сум; 

 2020 ел -75 036,000 мең сум; 

 2021 ел -75 260,803 мең сум; 

 2022 ел -65 913,703 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 1 кушымтасын 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 мәдәниятен үстерү “муниципаль 

программасын раслау турында”гы 2016 нчы елның 3 нче ноябрендә кабул ителгән 1354-п 

номерлы карары (алга таба – 4 Өстәмә программа) белән расланган, “2017-2022 нче елларга 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятен үстерү” муниципаль 

программасының  “2017-2022 нче елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районының мәдәният өлкәсендә чаралар үткәрү” Өстәмә Программасына түбәндәге  

үзгәрешләрне кертергә: 

     5.1. 4 Өстәмә Программа паспорты таблицасында “4 Өстәмә Программаны финанслау 

күләмнәре” юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 “ 

4 Өстәмә Программаны 

финанслау күләмнәре 

2017-2022 елларда 4 Өстәмә Программаны Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты хисабына 

финанслауның гомуми күләме 34 821,617 мең сум тәшкил 

итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-5 819,595 мең сум; 

2018 ел-6 877,228 мең сум; 

2019 ел-6 314,794 мең сум; 

2020 елга-5 270,000 мең сум; 

2021 ел-5 270,000 мең сум; 

2022 ел-5 270,000 мең сум. 

4 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. 

”; 



5.2. 4 Өстәмә Программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

“III. 4 Өстәмә Программаны ресурслар белән тәэмин итү. 

 

2017-2022 елларда 4 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы бюджеты хисабына  финанслауның гомуми күләме 34 821,617 мең сум тәшкил итәчәк, 

шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-5 819,595 мең сум; 

2018 ел-6 877,228 мең сум; 

2019 ел-6 314,794 мең сум; 

2020 елга-5 270,000 мең сум; 

2021 ел-5 270,000 мең сум; 

2022 ел-5 270,000 мең сум. 

4 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”. 

5.3. 4 Өстәмә Программаның 1 нче кушымтасын 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 мәдәниятен үстерү “муниципаль 

программасын раслау турында”гы 2016 нчы елның 3 нче ноябрендә кабул ителгән 1354-п 

номерлы (алга таба – 5 Өстәмә Программа) карары белән расланган, “2017-2022 нче елларга 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятен үстерү” муниципаль 

программасының “2017-2022 нче елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районының архив эшен үстерү” Өстәмә программасына  түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

6.1. 5 Өстәмә Программа паспорты таблицасында “5 Өстәмә Программаны финанслау 

күләменең еллар һәм чыганаклар буенча бүленеше”н түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“ 

5 Өстәмә Программаны 

финанслау күләменең 

еллар һәм чыганаклар 

буенча бүленеше 

2017-2022 елларга 5 Өстәмә Программаны финанслау 

барлыгы 5 053,137 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-806,232 мең сум; 

2021 ел-814,027 мең сум; 

2022 ел-821,900 мең сум. 

2017-2022 елларга 5 Өстәмә Программаны Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары хисабына финанслауның 

гомуми күләме 115,143 мең сум тәшкил итәчәк, 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. 

2017-2022 нче елларга 5 Өстәмә Программаны Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты хисабына 

финанслауның гомуми күләме  4 937,994 мең сум тәшкил 

итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-771,708 мең сум; 

2018 ел-925,230 мең сум; 

2019 ел-798,897 мең сум; 

2020 ел-806,232 мең сум; 



2021 ел-814,027 мең сум; 

2022 ел-821,900 мең сум. 

5 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. 

”; 

6.2. 5 Өстәмә Программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

“III. 5 Өстәмә Программаны ресурслар белән тәэмин итү. 

 

2017-2022 елларга 5 Өстәмә Программаны финанслау 5 053,137 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-806,232 мең сум; 

2021 ел-814,027 мең сум; 

2022 ел-821,900 мең сум. 

2017-2022 елларга 5 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

хисабына финанслауның гомуми күләме 115,143 мең сум тәшкил итәчәк, 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. 

2017-2022 нче елларга 5 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы бюджеты хисабына финанслауның гомуми күләме 4 937,994 мең сум тәшкил итәчәк, 

шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-771,708 мең сум; 

2018 ел-925,230 мең сум; 

2019 ел-798,897 мең сум; 

2020 ел-806,232 мең сум; 

2021 ел-814,027 мең сум; 

2022 ел-821,900 мең сум. 

5 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”. 

6.3. 5 Өстәмә Программаның 1 нче кушымтасын әлеге карарның 5 нче кушымтасы 

нигезендә яңа редакциядә бәян итәргә. 

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

нче елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятен үстерү “муниципаль 

программасын раслау турында”гы 2016 нчы елның 3 нче ноябрендә кабул ителгән 1354-п 

номерлы карары (алга таба –6 Өстәмә программа) белән расланган, “2017-2022 нче елларга 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятен үстерү” муниципаль 

программасының “Халык иҗатына ярдәм итү. 2017-2022 нче елларга Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районы җирле халыкларының матди булмаган мәдәни мирасын саклау, 

торгызу һәм популярлаштыру” Өстәмә программасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

    7.1. 6 Өстәмә Программа паспорты таблицасында “6 Өстәмә Программаны финанслау 

күләмнәренең еллар һәм чыганаклар буенча бүленеше”н түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“ 



6 Өстәмә Программаны 

финанслау күләмнәренең 

еллар һәм чыганаклар 

буенча бүленеше 

2017-2022 елларга 6 Өстәмә программаны финанслау 

1430,000 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-880,000 мең сум; 

2018 ел-200,000 мең сум; 

2019 ел-350,000 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 

2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум. 

2017-2022 елларга 6 Өстәмә Программаны Россия 

Федерациясе бюджеты хисабына финанслауның гомуми 

күләме 559,497 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар 

буенча: 

2017 ел-240,500 мең сум; 

2018 ел-115,999 мең сум; 

2019 ел-202,998 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 

2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум. 

2017-2022 елларга 6 Өстәмә Программаны Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары хисабына финанслауның 

гомуми күләме 870,503 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән 

еллар буенча: 

2017 ел-639,500 мең сум; 

2018 ел-84,001 мең сум; 

2019 ел-147,002 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 

2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум. 

6 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. 

“; 

7.2. 6 Өстәмә Программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

“III. 6 Өстәмә Программаны ресурслар белән тәэмин итү. 

 

2017-2022 елларга 6 Өстәмә Программаны финанслау 1430,000 мең сум тәшкил итә, шул 

исәптән еллар буенча: 

2017 ел-880,000 мең сум; 

2018 ел-200,000 мең сум; 

2019 ел-350,000 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 

2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум. 

2017-2022 елларга 6 Өстәмә Программаны Россия Федерациясе бюджеты хисабына 

финанслауның гомуми күләме 559,497 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-240,500 мең сум; 

2018 ел-115,999 мең сум; 

2019 ел-202,998 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 

2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум. 

2017-2022 елларга 6 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

хисабына финанслауның гомуми күләме 6 870,503 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар 



буенча: 

2017 ел-639,500 мең сум; 

2018 ел-84,001 мең сум; 

2019 ел-147,002 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 

2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум. 

6 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”. 

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

елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятен үстерү “муниципаль 

программасына үзгәрешләр кертү турында” гы 2019 нчы елның 27 нче мартында кабул ителгән 

282-п номерлы карары (алга таба-7 Өстәмә Программа) белән расланган, “2017-2022 елларга 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәдәниятен үстерү” муниципаль 

программасының “2017-2022 елларга тармакның муниципаль идарә системасын үстерү” Өстәмә 

программасына түбәндәге үзгәрешләрне  кертергә: 

 8.1. 7 Өстәмә Программа паспорты таблицасында “7 Өстәмә Программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары”н түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« 

7 Өстәмә 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

      2017-2022 елларга 7 Өстәмә Программаны финанслау 1 921,00 мең 

сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-0,000 мең сум; 

2018 ел-1 382,300 мең сум; 

2019 ел-538,700 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 

2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум.     

     2017-2022 елларга 7 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы 

бюджеты хисабына  финанслауның гомуми күләме 1 921,00 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-0,000 мең сум; 

2018 ел-1 382,300 мең сум; 

2019 ел-538,700 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 

 2021 ел-0,000 мең сум; 

 2022 ел-0,000 мең сум.       

      7 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. 

”; 

8.2. 7 Өстәмә Программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

III.7 Өстәмә Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү. 

 

2017-2022 елларга 7 Өстәмә Программаны финанслау 1 921,00 мең сум тәшкил итә, шул 

исәптән еллар буенча: 

2017 ел-0,000 мең сум; 

2018 ел-1 382,300 мең сум; 

2019 ел-538,700 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 

2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум. 



2017-2022 елларга 7 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы бюджеты хисабына 

финанслауның гомуми күләме 1 921,00 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-0,000 мең сум; 

2018 ел-1 382,300 мең сум; 

2019 ел-538,700 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 

2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум. 

         7 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”. 

          9. Әлеге карарны Интернет челтәрендә - Татарстан Республикасының Хокукый 

мәгълүматлар турындагы http://pravo.tatarstan.ru рәсми порталында   һәм Саба муниципаль 

районының http://saby.tatarstan.ru рәсми сайтында бастырып чыгарырга. 

         10. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Саба муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәдәният бүлеге җитәкчесе Р.Ф. Заһидуллинга йөкләргә. 

 

 

 

Саба муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                             М.Р. Ишниязов



                                    Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

                                                    районы Башкарма комитетының  

                                                    ____________________________________ 

                                                    номерлы карарына 1 нче кушымта 

                                                                                                                              

“2017-2022 нче елларга Татарстан Республикасы 

    Саба муниципаль районының музей эшен үстерү” 

      өстәмә программасына 1 кушымта 

 

 

“2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба 

 муниципаль районының музей эшен үстерү” 

1  Өстәмә Программасының төп чаралары 

 

№    

п/п 

 
Исеме 

Төп 

башкару 

чылар 

Еллар буенча финанслау күләме,мең сум 

2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

 

2022 

 

Төп чара: музейларны комплекслы үстерү. 

1. Музей 

фондларын 

сыйфатлы 

комплектлау 

“Саба үзәк 

китапха 

нәсе” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 449,366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4585,002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4988,887 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 780,720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 792,050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 805,042 

2. Музейга 

килүчеләр өчен 

махсус җиһаз 

сатып алу юлы 

белән уңайлы 

шартлар тудыру 

һәм башкалар 

“Саба үзәк 

китапха 

нәсе” 

3. Халыкка музей 

хезмәте 

күрсәтүне 

оештыру 

өлкәсендә 

музейлар 

эшчәнлеген 

тәэмин итү 

“Саба үзәк 

китапха 

нәсе” 

4. Музей 

хезмәткәрләре 

кадрларының 

квалификация 

сен күтәрү 

“Саба үзәк 

китапха 

нәсе” 

 БАРЛЫГЫ  3 449,366 4585,002 4988,887 3780,720 3792,050 3805,042 

 БАРЛЫГЫ  24 401,067 

 



                               Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

                                                    районы Башкарма комитетының  

                                                    ____________________________________ 

                                                    номерлы карарына 2 нче кушымта  

 

 
“2017-2022 елларга Татарстан Республикасы 

 Саба муниципаль районының китапханә эшен           
 үстерү” өстәмә программасына 1 кушымта 

 

“2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба  

муниципаль районының китапханә эшен үстерү”  

Өстәмә Программасының төп чаралары 

 

№ 

п/п 

Исеме Җаваплы 

башкаручылар 

Еллар буенча финанслау күләме,мең сум 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Төп чара: китапханә хезмәте күрсәтү системасын үстерү 

1. Китапханә 

фондларын 

сыйфатлы 

комплектлау 

“Саба УКС”ы 

МБУ 

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

2. Район 

китапханәләре 

өчен периодик 

басмаларга 

еллык 

үзәкләштерелгән 

язылу 

“Саба УКС”ы 

МБУ 

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

3. Махсуслашты 

рылган 

китапханә 

җиһазларын 

сатып алу юлы 

белән 

кулланучылар 

өчен уку өчен 

уңайлы шартлар 

тудыру һ. б. 

“Саба УКС”ы 

МБУ 

      

4. Китапханә 

хезмәткәр         

ләренең 

квалификация 

сен күтәрү 

“Саба УКС”ы 

МБУ 

      

5. Халыкка 

китапханә 

хезмәте 

күрсәтүне 

оештыру 

өлкәсендә 

китапханәләр 

эшчәнлеген 

тәэмин итү 

“Саба УКС”ы 

МБУ 

16551,235 19 961,504 20696,130 19387,700 19488,067 19547,775 

 БАРЛЫГЫ  17176,110 20 561,504 21296,130 19987,700 20088,067 20147,775 

 



                                                                                  Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

                                                           районы Башкарма комитетының  

                                                            ____________________________________ 

                                                           номерлы карарына 3 нче кушымта  

 

                                                                                                                                                         “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы 

                                                                                                                                                          Саба муниципаль районының мәдәни-ял итү эшчәнлеген 

                                                                                                                                                           үстерү” өстәмә программасына 1 нче кушымта 

 

 
“2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба  

муниципаль районының мәдәни-ял итү эшчәнлеген үстерү” 

3 Өстәмә Программасының төп чаралары 

 

№ Исеме Җаваплы 

башкаручылар 

Баш 

кару 

срогы 

Еллар буенча финанслау күләме,мең сум 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Төп чара: клуб учреждениеләрен үстерү 

1. Халык иҗатын һәм үзешчән сәнгатьне үстерү 

1.1. Район халык коллективларының гастрольләр 

эшчәнлегенә ярдәм итү 

Саба муниципаль районының 
“Саба ЦСКС “ МБУ (Район 
мәдәният йорты) 

2017-
2022 
еллар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76589,

222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99570,

595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102362, 

790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75036,

000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75260,

803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65913,

703 

1.2. Республика киңәшмәләрендә, семинарларда, 

мастер-классларда, кадрларның 

квалификациясен күтәрү һәм яңадан әзерләү 

курсларында катнашу 

Саба муниципаль районының 
“Саба ЦСКС “ МБУ (Район 
мәдәният йорты) 

2017-
2022 
еллар 

2. Мәдәният учреждениеләренең матди-техник базасын ныгыту 

2.1. Районның мәдәният учреждениеләрен музыка 

кораллары, акустика аппаратурасы, техник 

чаралар, сәхнә костюмнары һәм башкалар 

Саба муниципаль районының 
“Саба ЦСКС “ МБУ (Район 
мәдәният йорты) 

2017-
2022 
еллар 



белән тәэмин итү. 

2.2. Мәдәният учреждениеләрен компьютерлар 

белән тәэмин итү, электрон почта эшен 

системалаштыру, челтәр технологияләрен 

үстерү эшен дәвам итү 

Саба муниципаль районының 
“Саба ЦСКС “ МБУ (Район 
мәдәният йорты) 

2017-
2022гг 

2.3. Мәдәният һәм сәнгать учреждениеләрен көзге-

кышкы шартларда эшләргә әзерләү 

Саба муниципаль районының 
“Саба ЦСКС “ МБУ (Район 
мәдәният йорты) 

2017-
2022 
еллар 

2.4. Районның мәдәният учреждениеләрен 

беренчел янгын саклау чаралары белән тәэмин 

итү (янгын сүндерү җайланмалары, янгын 

щитлары өчен инвентарь) 

Саба муниципаль районының 
“Саба ЦСКС “ МБУ (Район 
мәдәният йорты) 

2017-
2022 
еллар 

2.5. Районның мәдәни-ял итү учреждениеләре 

өчен мебель, яктылык тавышы аппаратурасы 

сатып алу 

Саба муниципаль районының 
“Саба ЦСКС “ МБУ (Район 
мәдәният йорты) 

2017-
2022 
еллар 

3. Халыкка хезмәт күрсәтү өлкәсен үстерү 

3.1. Район мәдәният йортын, авыл мәдәният 

йортларын, авыл клубларын халыкка хезмәт 

күрсәтү буенча мәдәни-ял итү эшчәнлеге 

өлкәсендә тәэмин итү 

Саба муниципаль районының 
“Саба ЦСКС “ МБУ (Район 
мәдәният йорты) 

2017-
2022 
еллар 

 БАРЛЫГЫ:   76589,

222 

99 570,

595 

102362, 

790 

75036,

000 

75260,

803 
65913,

703 

 БАРЛЫГЫ:   494 733,113 



                                                                                  Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

                                                           районы Башкарма комитетының  

                                                            ____________________________________ 

                                                           номерлы карарына 4 нче кушымта  

 

 

                                                                                                                                                           “2017-2022 елларга  Татарстан Республикасы  

  Саба муниципаль районының мәдәният өлкәсендә 

  чаралар  үткәрү”  өстәмә программасына 1 кушымта 

 

 

“2017-2022 нче елларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районының мәдәният өлкәсендә чаралар үткәрү” 

4 Өстәмә Программасының төп чаралары 

 

№ Исеме 
Җаваплы 

башкаручылар 

Башкару 

срогы 

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 “Уйныйбыз да, 

җырлыйбыз да, гармун кулларыбызда”  татар халык көйләрен 

башкаручылар, 80-90 еллар җырлары конкурсы; 

- “Сихри моңнар”  курайчылар, тальянчылар, гитарачылар 

конкурсы; 

- “Кабак 2017-2022” конкурсы; 

- Габдулла 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 декадасына багышланган чаралар; 

- тематик кичәләр, концертлар, театральләштерелгән тамашалар, ял 

кичәләре һәм башкалар. 

Район иҗат коллективларының "Созвездие-Йолдызлык", "Тере 

чишмә", "Дулкыннар", "Җырлы моңлы балачак", "әгәр дә 

булса.....!"Сандугач керде күңелгә", "Ватан", " Исмәгыйль Мусин 

исемендәге курайчылар, сорнаистлар, кубызчылар конкурсы., 

"Иделкәем" балалар-яшүсмерләр һәвәскәр театр һәм курчак 

Саба муниципаль 
районының  
 “Саба ЦСКС” 
МБУ (Район 
мәдәният йорты) 

2017-2022 
еллар 
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коллективлары һәм башка бөтенроссия, төбәкара, республика 

фестивальләре һәм бәйгеләрендә катнашуы. 

1.2. Музей чаралары үткәрү: 

- “Безнең туган ягыбыз”; 

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

- “Безнең төбәк тарихы турында кайгыртучанлык белән” 

- “Саба районы һәйкәлләре “ 

“Саба үзәк 
китапханәсе” 

2017-2022гг 

1.3. Китап укуга җәлеп итү буенча китапханә чаралары үткәрү, 

район конкурслары: 

- "Елның иң актив укучысы»; 

- "Иң күп укучы гаилә»; 

- "Иң күп укучы урам»; 

- 1 июньгә - балаларны яклау көненә " асфальтта балалар рәсемнәре 

конкурсы» ; 

- "Г. Тукайның туган көненә багышланган шигырь укучылар конкурсы»; 

- "Бөек Җиңүнең 75 еллыгына шигырь укучылар конкурсы»; 

- Бөек Җиңүнең 75 еллыгына багышланган «Бөек Ватан сугышы 

турындагы китаплар буенча рәсемнәр конкурсы»;; 

- "Иң яхшы китапханә"»; 

- "Елны яктыртуда иң актив китапханә» һ. б. 

«Елның иң яхшы китапханәчесе»район һөнәри осталык конкурсы үткәрү. 

 

Ел йомгаклары буенча"Әбрар Кәримуллин исемендәге премияне», 

«Әбрар Кәримуллинның тормышын һәм иҗатын яктыртуда иң яхшы 

китапханә" премиясен тапшыру 

“Саба УКС”ы 
МБУ 

2017-2022гг 

 БАРЛЫГЫ:    

5819,

595 

 

6877,

228 

 

6314,

794 

 

5270, 

000 

 

5270, 

000 

 

5270, 

000 

 БАРЛЫГЫ:   34 821,617 

 

 



                                                           Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

                                                           районы Башкарма комитетының  

                                                            ____________________________________ 

                                                           номерлы карарына 4 нче кушымта 

 
                                     “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы  

          Саба муниципаль районының архив эшен үстерү”  

                                       өстәмә программасына 1 кушымта 

 

 

“2017-2022 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САБА 

 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ АРХИВ ЭШЕН ҮСТЕРҮ”  

ӨСТӘМӘ ПРОГРАММАСЫ ЧАРАЛАРЫНЫҢ МАКСАТЫ, БУРЫЧЛАРЫ,  

НӘТИҖӘЛӘРЕН БӘЯЛӘҮ ИНДИКАТОРЛАРЫ ҺӘМ АЛАРНЫ ФИНАНСЛАУ 

 

Төп  

чараларның 

исеме 

Башкару 

чылар 

Төп 

чара 

ларны 

үтәү 

срогы 

Ахыргы 

нәтиҗәләрне 

бәяләү 

индикатор 

лары, үлчәү 

берәмлекләре 

Индикаторларның билгеләнеше Финанслау чыганагын күрсәтеп финанслау,  

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 документларны саклау, исәпкә алу, туплау һәм куллануны тәэмин итү. 



Архив 

биналарында 

янгынга каршы, 

саклау, 

температура-

дымлылык, 

яктылык һәм 

санитар-гигиена 

режимнарын 

тәэмин итү 

Татарстан 

Республика 

сы Саба 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

архив бүлеге 

2017 - 

2022 

Дәүләт 

архивлары 

биналары 

ның архив 

документла 

рын даими 

саклауны 

тәэмин итүче 

норматив 

шартларга 

туры килү 

дәрәҗәсе, % 

87,8 100,0

0 

100,0

0 

100,0 100,0 100,0 МБ МБ МБ МБ МБ МБ 

Архив 

документлары 

нигезендә 

автоматлашты 

рылган архив 

технологиялә 

рен булдыру 

һәм 

гражданнарны, 

оешмаларны 

мәгълүмат 

белән тәэмин 

итүне гамәлгә 

ашыру 

Татарстан 

Республика 

сы Саба 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

архив бүлеге 

2017 - 

2022 

Билгеләнгән 

срокларда 

архивлар 

тарафыннан 

башкарылган 

соратулар 

ның бер ел 

эчендә 

кергән 

гомуми 

күләмендәге 

өлеше, % 

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

Барлыгы 771,708 1040,373 798,897 806,232 814,027 821,900 



 


