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“2017-2022 елларга Саба муниципаль  районында 

  яшьләр сәясәтен, физик культураны һәм спортны 

  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 Саба муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик культураны 

һәм спортны үстерү “муниципаль программасын раслау турында”гы 2016 елның 2 

ноябрендәге 1342-п номерлы карары белән расланган, “2017-2022 елларга Саба 

муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик культураны һәм спортны 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 

күләмнәренең 

еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүленеше 

2017-2022 елларда программаны финанслау барлыгы 938 

847,065 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-197 975,370 мең сум; 

2018 ел-113 504,091 мең сум; 

2019 ел-195 188,936 мең сум; 

2020 ел-143 228,656 мең сум; 

2021 ел-144 098,056 мең сум; 

2022 ел-144 851,956 мең сум. 

2017-2022 елларда Программаны Татарстан Республикасы 

бюджеты акчалары хисабына финанслауның гомуми күләме 173 

071,002 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел-105 689,700 мең сум; 

2018 ел-6 634,070 мең сум; 

2019 ел-60 747,232 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 акчалары хисабына 

финанслауның гомуми күләме 765 776,063 мең сум тәшкил 

итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел -92 285,670 мең сум; 

2018 ел -106 870,021 мең сум; 

2019 ел-134 441,704 мең сум; 

2020 ел-143 228,656 мең сум; 

2021 ел-144 098,056 мең сум; 

2022 ел-144 851,956 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 ресурс белән тәэмин ителешен нигезләү. 

2017-2022 елларда программаны финанслау барлыгы 938 847,065 мең сум 

тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-197 975,370 мең сум; 

2018 ел-113 504,091  мең сум; 

2019 ел-195 188,936 мең сум; 

2020 ел-143 228,656 мең сум; 

2021 ел-144 098,056 мең сум; 

2022 ел-144 851,956 мең сум. 

2017-2022 елларда Программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

хисабына финанслауның гомуми күләме 173071,002 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән: 

2017 ел-105 689,700 мең сум; 

2018 ел-6 634,070 мең сум; 

2019 ел-60 747,232 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 акчалары хисабына финанслауның гомуми күләме 765 776,063 мең 

сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел -92 285,670 мең сум; 

2018 ел -106 870,021 мең сум; 

2019 ел-134 441,704 мең сум; 

2020 ел-143 228,656 мең сум; 

2021 ел-144 098,056 мең сум; 

2022 ел-144 851,956 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 нче елларга Саба муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик 

культураны һәм спортны үстерү “муниципаль программасын раслау турында”гы 2016 

нчы елның 2 нче ноябрендә кабул ителгән 1342-п номерлы карары (алга таба-1 

Өстәмә Программа) белән расланган, “2017-2022 елларга Саба муниципаль 

районында яшьләр сәясәтен, физик культураны һәм спортны үстерү” муниципаль 

программасының “2017-2022 елларга Физик культура һәм спортны үстерү” Өстәмә 

программасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2.1. 1 Өстәмә программа паспорты таблицасында “1 Өстәмә Программаны 

финанслау күләмнәренең еллар һәм чыганаклар буенча бүленеше”н түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

“ 

1 Өстәмә 

Программаны 

финанслау 

күләмнәренең 

еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүленеше 

2017-2022 елларда 1 Өстәмә Программаны Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты акчалары 

хисабына финанслауның гомуми күләме 722 579,103 мең сум 

тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел -75 654,743 мең сум; 

2018 ел -88 323,581 мең сум; 

2019 ел-169 840,911 мең сум; 

2020 ел -128 926,256. мең сум; 

2021 ел -129 559,256 мең сум; 

2022 ел -130 274,356 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 4 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“IV. 1 Өстәмә Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү. 

2017-2022 елларда 1 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы бюджеты акчалары хисабына финанслауның гомуми күләме 722 

579,103 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел -75 654,743 мең сум; 

2018 ел -88 323,581 мең сум; 

2019 ел-169 840,911 мең сум; 

2020 ел -128 926,256. мең сум; 

2021 ел -129 559,256 мең сум; 

2022 ел -130 274,356 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”. 



3. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

“2017-2022 елларга Саба муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик культураны 

һәм спортны үстерү “муниципаль программасын (алга таба-2 Өстәмә Программа) 

раслау турында”гы 2016 елның 2 ноябрендәге 1342-п номерлы карары белән 

расланган, “2017-2022 елларга Саба муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик 

культураны һәм спортны үстерү” муниципаль программасының “2017-2022 елларга 

балалар һәм яшьләр ялын, аларны савыктыруны һәм эш белән тәэмин итүне 

оештыру” Өстәмә Программасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3.1. 2 Өстәмә Программа паспорты таблицасында “2 Өстәмә Программаны 

финанслау күләмнәре һәм чыганаклары”н түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“ 

2 Өстәмә 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

2017-2022 елларда 2 Өстәмә Программаны финанслау 

барлыгы 20 170,522 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар 

буенча: 

2017 ел-6 337,207 мең сум; 

2018 ел-6 661,005 мең сум; 

2019 ел-7 172,310 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 

2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум. 

2017-2022 елларда 2 Өстәмә Программаны Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары хисабына финанслауның 

гомуми күләме 19 168,270 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел-5 689,700 мең сум; 

2018 ел-6 634,070 мең сум; 

2019 ел-6 844,500 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 

2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум. 

2017-2022 елларда 2 Өстәмә Программаны Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты акчалары 

хисабына финанслауның гомуми күләме 1 002,252 мең сум 

тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел-647,507 мең сум; 

2018 ел-26,935 мең сум; 

2019 ел-327,810 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. 

”; 

3.2. 2 Өстәмә Программаның 4 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“IV. 2 Өстәмә Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү. 



2017-2022 елларда 2 Өстәмә Программаны финанслау барлыгы 20 170,522 мең 

сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-6 337,207 мең сум; 

2018 ел-6 661,005 мең сум; 

2019 ел-7 172,310 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 

2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум. 

2017-2022 елларда 2 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы бюджеты 

акчалары хисабына финанслауның гомуми күләме 19 168,270 мең сум тәшкил итәчәк, 

шул исәптән: 

2017 ел-5 689,700 мең сум; 

2018 ел-6 634,070 мең сум; 

2019 ел-6 844,500 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 

2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум. 

2017-2022 елларда 2 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы бюджеты акчалары хисабына финанслауның гомуми күләме         

1 002,252 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел-647,507 мең сум; 

2018 ел-26,935 мең сум; 

2019 ел-327,810 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”. 

4. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

“2017-2022 нче елларга Саба муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик 

культураны һәм спортны үстерү “муниципаль программасын раслау турында”гы 2016 

нчы елның 2 нче ноябрендә кабул ителгән 1342-п номерлы карары (алга таба –4 

Өстәмә Программа) белән расланган,  “2017-2022 елларга Саба муниципаль 

районында яшьләр сәясәтен, физик культураны һәм спортны үстерү” муниципаль 

программасының “2017-2022 елларга яшьләр сәясәтен үстерү” Өстәмә 

Программасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

4.1. 4 Өстәмә Программа паспорты таблицасында “4 Өстәмә Программаны 

финанслау күләмнәре” н түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“ 

4 Өстәмә 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре 

2017-2022 елларда 4 Өстәмә Программаны Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты акчалары 

хисабына финанслауның гомуми күләме 96 097,440 мең сум 

тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел-15 983,420 мең сум; 

2018 ел-18 519,505 мең сум; 

2019 ел-18 175,715 мең сум; 



2020 ел-14 302,400 мең сум; 

2021 ел-14 538,800 мең сум; 

2022 ел-14 577,600 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. 

”; 

4.2. 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 акчалары хисабына финанслауның гомуми күләме 96 

097,440 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2017 ел-15 983,420 мең сум; 

2018 ел-18 519,505 мең сум; 

2019 ел-18 175,715 мең сум; 

2020 ел-14 302,400 мең сум; 

2021 ел-14 538,800 мең сум; 

2022 ел-14 577,600 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.  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. 

6. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Саба муниципаль районы 

Башкарма комитетының яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе И.Р. Гариповка 

йөкләргә. 

 

 

 

 

 

Саба муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                                 М.Р. Ишниязов 
 

 


