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“2017-2022 елларга Татарстан Республикасы  

  Саба муниципаль районының мәгарифен  

  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 нче елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

мәгарифен үстерү “муниципаль программасын раслау турында”гы 2016 нчы елның 2 

нче ноябрендә кабул ителгән 1341-п номерлы карары белән расланган, “2017-2022 

нче елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәгарифен 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: 

“ 

Программа 

ны финанс 

лау күләм 

нәренең 

еллар һәм 

чыганаклар 

буенча 

бүленеше 

      2017-2022 елларда программаны финанслауга 4 311 587,427 мең 

сум каралган, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-758 963,188 мең сум; 

2018 ел-744 939,466 мең сум; 

2019 ел-769 003,557 мең сум; 

2020 ел-682 500,672 мең сум; 

2021 ел-676 434,472 мең сум; 

2022 ел-679 746,072 мең сум. 

2017-2022 елларга Программаны Татарстан Республикасы бюджеты 

акчалары хисабына финанслау күләме 1 580 504,725 мең сум тәшкил 

итәчәк, шул исәптән еллар буенча : 

2017 ел-229 143,476 мең сум; 

2018 ел -261 507,269 мең сум; 

2019 ел -284 200,180 мең сум; 

2020 ел -268 549,200 мең сум; 

2021 ел -268 551,200 мең сум; 

2022 ел-268 553,400 мең сум. 

2017-2022 елларга Программаны Саба муниципаль районы 

бюджеты хисабына финанслау күләме 2 731 082,702 мең сум тәшкил 



итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-529 819,712 мең сум; 

2018 ел-483 432,197 мең сум; 

2019 Ел-484 803,377 мең сум; 

2020 ел-413 951,472 мең сум; 

2021 ел-407 883,272 мең сум; 

    2022 ел-411 192,672 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. “Программаны ресурслар белән тәэмин итү” 3 бүлеген түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

“3. Программаны ресурслар белән тәэмин итү. 

2017-2022 елларда Программаны финанслауга 4 311 587,427 мең сум каралган, 

шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-758 963,188 мең сум; 

2018 ел-744 939,466 мең сум; 

2019 ел-769 003,557 мең сум; 

2020 ел-682 500,672 мең сум; 

2021 ел-676 434,472 мең сум; 

2022 ел-679 746,072 мең сум. 

2017-2022 елларга Программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

хисабына финанслау күләме 1 580,504,725 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар 

буенча: 

2017 ел-758 963,188 мең сум; 

2018 ел-744 939,466 мең сум; 

2019 ел-769 003,557 мең сум; 

2020 ел-682 500,672 мең сум; 

2021 ел-676 434,472 мең сум; 

2022 елда-681 481,292 мең сум. 

      2017-2022 елларга  Программаны Саба муниципаль районы бюджеты хисабына 

финанслау күләме 2 731 082,702 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

     2017 ел-529 819,712 мең сум; 

     2018 ел-483 432,197 мең сум; 

     2019 Ел-484 803,377 мең сум; 

     2020 ел-413 951,472 мең сум; 

     2021 ел-407 883,272 мең сум; 

     2022 ел-411 192,672 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 Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәгарифен 

үстерү “муниципаль программасын раслау турында”гы 2016 нчы елның 2 нче 

ноябрендә кабул ителгән 1341-п номерлы карары (алга таба – 1 Өстәмә программа) 

белән расланган,  “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы мәгарифен үстерү” муниципаль программасының “2017-2022 елларга 

мәктәпкәчә белем бирүне үстерү” Өстәмә программасына түбәндәге үзгәрешләрне 



кертергә: 

        2.1. 1 Өстәмә Программа паспорты таблицасында “1 Өстәмә Программаны 

финанслау күләмнәренең еллар һәм чыганаклар буенча бүленеше” юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

“ 

1 Өстәмә 

Программаны 

финанслау 

күләмнәренең 

еллар һәм 

чыганаклар 

буенча 

бүленеше 

2017-2022 елларда 1 Өстәмә Программаны финанслауга барлыгы 1 301 

721,695 мең сум каралган, шул исәптән: 

2017 ел-206 400,336 мең сум; 

2018 ел-204 964,789 мең сум; 

2019 ел-240 255,944 мең сум; 

2020 елга-215 434,000 мең сум; 

2021 ел-216 696,002 мең сум; 

2022 ел-217 970,624 мең сум.    

 2017-2022 елларга 1 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы 

бюджеты акчалары хисабына финанслау күләме 494 263,874 мең сум 

тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-62 209,656 мең сум; 

2018 ел-80 748,124 мең сум; 

2019 ел-85 164,694 мең сум; 

2020 ел-88 713,800 мең сум; 

2021 ел-88 713,800 мең сум; 

2022 ел-88 713,800 мең сум.    

  2017-2022 нче елларга 1 Өстәмә Программаны Саба муниципаль 

районы бюджеты акчалары хисабына финанслау күләме 807 457,821 

мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-144 190,680 мең сум; 

2018 ел-124 216,665 мең сум; 

2019 ел-155 091,250 мең сум; 

2020 ел-126 720,200 мең сум; 

2021 ел-127 982,202 мең сум; 

2022 ел-129 256,824 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 ресурслар белән тәэмин итү” 4 бүлеген түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

“4. 1 Өстәмә Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү.         
         2017-2022 елларда 1 Өстәмә Программаны финанслауга барлыгы 1 301,721,695 

мең сум каралган, шул исәптән: 

2017 ел-206 400,336 мең сум; 

2018 ел-204 964,789 мең сум; 

2019 ел-240 255,944 мең сум; 

2020 елга-215 434,000 мең сум; 

2021 ел-216 696,002 мең сум; 

2022 ел-217 970,624 мең сум.   

        2017-2022 елларга 1 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы бюджеты 

акчалары хисабына финанслау күләме 494 263,874 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән еллар буенча : 

2017 ел-62 209,656 мең сум; 



2018 ел-80 748,124 мең сум; 

2019 ел-85 164,694 мең сум; 

2020 ел-88 713,800 мең сум; 

2021 ел-88 713,800 мең сум; 

2022 ел-88 713,800 мең сум.    

        2017-2022 нче елларга 1 Өстәмә Программаны Саба муниципаль районы 

бюджеты акчалары хисабына финанслау күләме 807 457,821 мең сум тәшкил итәчәк, 

шул исәптән еллар буенча : 

2017 ел-144 190,680 мең сум; 

2018 ел-124 216,665 мең сум; 

2019 ел-155 091,250 мең сум; 

2020 ел-126 720,200 мең сум; 

2021 ел-127 982,202 мең сум; 

2022 ел-129 256,824 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 нче елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәгарифен 

үстерү “муниципаль программасын раслау турында”гы 2016 нчы елның 2 нче 

ноябрендә кабул ителгән 1341-п номерлы карары (алга таба – 2 Өстәмә Программа) 

белән расланган , “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы мәгарифен үстерү” муниципаль программасының “2017-2022 елларга гомуми 

белем бирүне үстерү” Өстәмә программасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

         3.1. 2 Өстәмә Программа паспорты таблицасында “2 Өстәмә Программаны 

финанслау күләмнәренең еллар һәм чыганаклар буенча бүленеше” юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

 “ 

2 Өстәмә 

Программаны 

финанслау 

күләмнәренең 

еллар һәм 

чыганаклар 

буенча 

бүленеше 

     2017-2022 елларда 2 Өстәмә Программаны финанслауга барлыгы 

2 639 202,148 мең сум каралган, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-442 308,691 мең сум; 

2018 ел-433 034,472 мең сум; 

2019 ел-478 171,722 мең сум; 

2020 ел-433 101,707 мең сум; 

2021 ел-425 441,799 мең сум; 

2022 ел-427 143,757 мең сум.    

     2017-2022 елларга 2 Өстәмә Программаны Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары хисабына финанслау күләме 1 068 

058,537 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 164 278,783 мең сум; 

2018 ел-170 854,156 мең сум; 

2019 ел-193 413,198 мең сум; 

2020 ел-179 835,400 мең сум; 

2021 ел-179 837,400 мең сум; 

2022 ел-179 839,600 мең сум.     

     2017-2022 елларга 2 Өстәмә Программаны Саба муниципаль 

районы бюджеты акчалары хисабына финанслау күләме 1 569 

441,653 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-278 029,908 мең сум; 

2018 ел-262 180,316 мең сум; 

2019 ел-284 758,524 мең сум; 



2020 ел-253 266,307 мең сум; 

2021 ел-245 604,399 мең сум; 

2022 ел-245 602,199 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” 4 бүлеген түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

“4. 2 Өстәмә Программаны ресурслар белән тәэмин итү. 

    2017-2022 елларда 2 Өстәмә Программаны финанслауга барлыгы 2 639 202,148 

мең сум каралган, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-442 308,691 мең сум; 

2018 ел-433 034,472 мең сум; 

2019 ел-478 171,722 мең сум; 

2020 ел-433 101,707 мең сум; 

2021 ел-425 441,799 мең сум; 

2022 ел-427 143,757 мең сум.    

     2017-2022 елларга 2 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы бюджеты 

акчалары хисабына финанслау күләме 1 068 058,537 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән еллар буенча: 

2017 ел – 164 278,783 мең сум; 

2018 ел-170 854,156 мең сум; 

2019 ел-193 413,198 мең сум; 

2020 ел-179 835,400 мең сум; 

2021 ел-179 837,400 мең сум; 

2022 ел-179 839,600 мең сум.     

2017-2022 елларга 2 Өстәмә Программаны Саба муниципаль районы бюджеты 

акчалары хисабына финанслау күләме 1 569 441,653 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән еллар буенча: 

2017 ел-278 029,908 мең сум; 

2018 ел-262 180,316 мең сум; 

2019 ел-284 758,524 мең сум; 

2020 ел-253 266,307 мең сум; 

2021 ел-245 604,399 мең сум; 

2022 ел-245 602,199 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 Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәгарифен 

үстерү “муниципаль программасын раслау турында”гы 2016 нчы елның 2 нче 

ноябрендә кабул ителгән 1341-п номерлы карары (алга таба – 3 Өстәмә Программа) 

белән расланган,  “2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы мәгарифен үстерү” муниципаль программасының “2017-2022 елларга өстәмә 

белем бирүне үстерү” Өстәмә Программасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

       4.1. 3  Өстәмә Программа паспорты таблицасында “3 Өстәмә Программаны 

финанслау күләмнәренең еллар һәм чыганаклар буенча бүленеше” юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 



“ 

3 Өстәмә 

Программа

ны финанс 

лау күләм 

нәренең 

еллар һәм 

чыганаклар 

буенча 

бүленеше 

     2017-2022 елларда 3 Өстәмә Программаны финанслауга барлыгы 

361 693,584 мең сум каралган, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-107 674,161 мең сум; 

2018 ел-104 690,205 мең сум; 

2019 ел-46 435,891 мең сум; 

2020 ел – 33 964,965 мең сум; 

2021 ел-34 296,671 мең сум; 

  2022 ел-34 631,691 мең сум.   

     2017-2022 елларга 3 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы 

бюджеты акчалары хисабына финанслау күләме 9 212,314 мең сум 

тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

 2017 ел-75,037 мең сум; 

 2018 ел-7 654,989 мең сум; 

 2019 ел-1 482,288 мең сум; 

 2020 ел-0,000 мең сум; 

 2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 мең сум. 

 2017-2022 елларга 3 Өстәмә Программаны Саба муниципаль районы 

бюджеты акчалары хисабына финанслау күләме 352 481,270 мең сум 

тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-107 599,124 мең сум; 

2018 ел-97 035,216 мең сум; 

2019 ел-44 953,603 мең сум; 

2020 ел – 33 964,965 мең сум; 

2021 ел-34 296,671 мең сум; 

2022 ел-34 631,691 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 ресурслар белән тәэмин итү” 4 бүлеген түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

“4. 3 Өстәмә Программаны ресурслар белән тәэмин итү.    
       2017-2022 елларда 3 Өстәмә Программаны финанслауга барлыгы 361 693,584 

мең сум каралган, шул исәптән еллар буенча: 

2017 ел-107 674,161 мең сум; 

2018 ел-104 690,205 мең сум; 

2019 ел-46 435,891 мең сум; 

2020 ел – 33 964,965 мең сум; 

2021 ел-34 296,671 мең сум; 

2022 ел-34 631,691 мең сум.    

       2017-2022 елларга 3 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы бюджеты 

акчалары хисабына финанслау күләме 9 212,314 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән 

еллар буенча : 

 2017 ел-75,037 мең сум; 

 2018 ел-7 654,989 мең сум; 

 2019 ел-1 482,288 мең сум; 

 2020 ел-0,000 мең сум; 

 2021 ел-0,000 мең сум; 



 2022 ел-0,000 мең сум. 

       2017-2022 елларга 3 Өстәмә Программаны Саба муниципаль районы бюджеты 

акчалары хисабына финанслау күләме 352 481,270 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән еллар буенча: 

2017 ел-107 599,124 мең сум; 

2018 ел-97 035,216 мең сум; 

2019 ел-44 953,603 мең сум; 

2020 ел – 33 964,965 мең сум; 

2021 ел-34 296,671 мең сум; 

2022 ел-34 631,691 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”.     

         5. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

“2017-2022 нче елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы мәгарифен 

үстерү “муниципаль программасын раслау турында”гы 2016 нчы елның 2 нче 

ноябрендә кабул ителгән 1341-п номерлы карары (алга таба –4 Өстәмә Программа) 

белән расланган, "2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы мәгарифен үстерү” муниципаль программасының “2017-2022 елларга һөнәри 

һәм югары уку йортыннан соңгы белем бирүне үстерү һәм әлеге өлкә 

хезмәткәрләренең квалификациясен арттыру” Өстәмә Программасына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

         5.1. 4 Өстәмә Программа паспорты таблицасында “4 Өстәмә Программаны 

финанслау күләмнәренең еллар һәм чыганаклар буенча бүленеше” юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

“ 

4 Өстәмә 

Программа

ны финанс 

лау күләм 

нәренең 

еллар һәм 

чыганаклар 

буенча 

бүленеше 

2017-2022 елларга 4 Өстәмә  Программаны Татарстан Республикасы 

бюджеты акчалары хисабына финанслау күләме 8 970,000 мең сум 

тәшкил итәчәк, шул исәптән еллар буенча: 

 2017 ел-2 580,000 мең сум; 

 2018 ел-2 250,000 мең сум; 

 2019 ел-4 140,000 мең сум; 

 2020 ел-0,000 мең сум; 

 2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 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 ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү” 3 

бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“3. 4 Өстәмә Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү.    
        2017-2022 елларга 4 Өстәмә Программаны Татарстан Республикасы бюджеты 

акчалары хисабына финанслау күләме 8 970,000 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән 

еллар буенча: 

2017 ел-2 580,000 мең сум; 

2018 ел-2 250,000 мең сум; 

2019 ел-4 140,000 мең сум; 

2020 ел-0,000 мең сум; 



2021 ел-0,000 мең сум; 

2022 ел-0,000 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 социаль-икътисадый нәтиҗәлелеген бәяләү”  5 

бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 “4 Өстәмә Программаның нәтиҗәлелеген бәяләү” 1 таблицада күрсәтелгән түбәндәге 

индикатив күрсәткечләр нигезендә гамәлгә ашырыла: 

 

п/п Күрсәткеч исеме 2017 ел 2018 ел 2019 ел 2020 ел 2021 ел 2022 ел 

1. Һөнәри белем алган 25-

65 яшьләрдәге эш белән 

тәэмин ителгән халык 

санының әлеге яшь 

төркемендә эш белән 

тәэмин ителгән 

халыкның гомуми 

санындагы чагыштырма 

авырлыгы, процентлар 

46 49 55 50 50 50 

2. Педагогик эшчәнлек 

төрен күздә тотучы 

югары белем бирү 

программалары буенча, 

Татарстан Республикасы 

территориясендә 

урнашкан югары белем 

бирү мәгариф 

оешмалары һәм мәгариф 

оешмалары стипендиат-

студентлары саны, кеше 

25 25 30 35 35 35 

3 4 Өстәмә Программа 

чараларын гамәлгә 

ашыруга Татарстан 

Республикасы 

бюджетыннан акчалар 

күләме, мең сум 

2580,000 2250,000 4140,000 0,000 0,000 0,000 

 

“. 

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

сайтында бастырып чыгарырга. 

         6. 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



 


