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Татарстан Республикасы 

 Чирмешән муниципаль районы Советы  

КАРАРЫ 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районының  

2021 һәм 2022 еллар план чорына 

 2020 елга бюджеты турында  

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, 2003 елның 6 октябрендәге 131 - ФЗ номерлы 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль 

закон, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Уставы нигезендә Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

Советы КАРАР ИТТЕ: 

1 Статья 1.   

1. Чирмешән муниципаль районы бюджетының төп характеристикаларын раслау турында: 

 

1) Чирмешән муниципаль районы бюджетының фаразланган гомуми керем күләме 691 707,22 

мең сум күләмендә; 

2) Чирмешән муниципаль районы бюджетының гомуми чыгымнары күләме 691 707,22 мең сум. 

3) Чирмешән муниципаль районы бюджеты дефициты күләме 0,0 мең сум.  

2. Чирмешән муниципаль районы бюджетының төп характеристикаларын 2021 һәм 2022 еллар 

план чорына расларга: 

1) Чирмешән муниципаль районы бюджетының 2021 елга фаразланган гомуми керем күләме 690 

961,92 мең сум һәм 2022 елга 698 280,54 мең сум күләмендә.; 

 

2) Чирмешән муниципаль районы бюджеты чыгымнарының гомуми күләме: 

- 2021 елга 690 961,92 мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә расланган чыгымнар-12 

371,00 мең сум күләмендә.; 

- 2022 елга 698 280,54 мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә расланган чыгымнар 25 

070 мең сум күләмендә. 

3) Чирмешән муниципаль районының бюджет дефициты күләме: 

- 2021 елга 0,0 мең сум күләмендә; 

- 2022 елга 0,0 мең сум күләмендә. 

3.2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына Чирмешән муниципаль районы бюджеты 

кытлыгын финанслау чыганакларын әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә расларга. 

2 статья  

1. 2021 елның 1 гыйнварына муниципаль районның бурыч йөкләмәләре буенча Эчке муниципаль 

бурычның югары чиген 0,0 мең сум итеп расларга, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча 

0,0 мең сум күләмендә.  
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2. 2022 елның 1 гыйнварына муниципаль районның бурыч йөкләмәләре буенча Эчке муниципаль 

бурычның югары чиген 0,0 мең сум күләмендә расларга, шул исәптән муниципаль гарантияләр 

буенча 0,0 мең сум күләмендә. 

3. 2023 елның 1 гыйнварына муниципаль районның бурыч йөкләмәләре буенча Эчке муниципаль 

бурычның югары чиген 0,0 мең сум күләмендә расларга, шул исәптән муниципаль гарантияләр 

буенча 0,0 мең сум күләмендә.   

4. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы муниципаль бурычының иң чик 

күләмен билгеләргә: 

2020 елда-0,0 мең сум күләмендә; 

2021 елда-0,0 мең сум күләмендә; 

2022 елда-0,0 мең сум күләмендә.  

3 статья 

1. Чирмешән муниципаль районы бюджетында 2020 елга 691 707,22 мең сум күләмендә 

фаразланган керем һәм керемнәрнең күләмен исәпкә алырга, шул исәптән әлеге карарның 2 нче 

кушымтасы нигезендә, 2021 һәм 2022 еллар план чорына 690 961,92 мең сум һәм 698 280,54 мең 

сум күләмендә. 

4 Статья 

Чирмешән муниципаль районы бюджетында 2020 елга Татарстан Республикасы бюджетыннан 

469 915,80 мең сум күләмендә бюджетара трансфертларны әлеге карарның 4 нче кушымтасы 

нигезендә 464 625,52 мең сум һәм 464 407,64 мең сум күләмендә исәпкә алырга. 

5 статья.  

1. Чирмешән муниципаль районы бюджеты керемнәренең баш администраторлары-җирле 

үзидарә органнары исемлеген әлеге карарның 6 нчы кушымтасы нигезендә расларга. 

2. Чирмешән муниципаль районының бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш 

администраторлары исемлеген әлеге карарның 7 нче кушымтасы нигезендә расларга. 

6 Статья 

1. Бюджет ассигнованиеләрен бюджет чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм 

бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм төркемнәре буенча бүлүне расларга: 

- 2020 ел әлеге карарга № 8 кушымта нигезендә; 

- 2021 һәм 2022 елларның планлы чорын әлеге карарның 9 нчы кушымтасы нигезендә 

билгеләргә. 

2. Чирмешән муниципаль районы чыгымнарының ведомство структурасын расларга: 

- 2020 ел әлеге карарга № 10 кушымта нигезендә; 

- 2021 һәм 2022 елларның планлы чорына әлеге карарның 11 нче кушымтасы нигезендә . 

3. Бюджет ассигнованиеләрен максатчан статьялар (муниципаль программалар һәм эшчәнлекнең 

программалы булмаган юнәлешләре), чыгымнар төрләре төркемнәре, бюджетлар чыгымнары 

классификациясенең бүлекләре, бүлекчәләре буенча бүлүне расларга: 

- 2020 ел әлеге карарга № 12 кушымта нигезендә; 

- 2021 һәм 2022 елларның планлы чорына әлеге карарның 13 нче кушымтасы нигезендә .  

7 статья 

Юридик затларга, шәхси эшмәкәрләргә, физик затларга-товар (эшләр, хезмәт күрсәтүләр) 

җитештерүчеләргә субсидияләр финанс тәэминаты үз керемнәре һәм Чирмешән муниципаль 

районы бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары исәбенә башкарыла. 

8 статья 

Төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер 

өлешен гамәлгә ашыру өчен әлеге карарның 14 нче кушымтасы нигезендә 2020 елда муниципаль 

район бюджетына күчерелергә тиешле башка бюджетара трансфертлар күләмен расларга. 

9 статья 

2020 елга ачык норматив йөкләмәләрне үтәүгә бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләмен 

2818,7 мең сум, 2021 елга 2931,5 мең сум һәм 2022 елга 3078,1 мең сум күләмендә исәпкә алырга.  

10 статья. 

Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр күләмен раслау турында: 



- 2020 елга 110 574,10 мең сум күләмендә, әлеге карарның 15 нче кушымтасына ярашлы рәвештә, 

бүленеп бирелә; 

- 2021 елга 111 199,40 мең сум һәм 2022 елга 112 836,40 мең сум күләмендә. 

11 статья  

2020 елга хәрби комиссариатлары булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны 

гамәлгә ашыру вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен җирлек бюджетларына субвенцияләр күләмен-

1 565,2 мең сум, 2021 -1 567,5 мең сум, 2022 елларда – 1592,1 мең сум күләмендә расларга. 

12 статья  

2020 елга Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы муниципаль юл фондының 

бюджет ассигнованиеләре күләмен расларга (2021 елга-17 600,00 мең сум, 2022 елга-18 500,00 

мең сум) һәм аларны «2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль районының юл 

эшләре»программасын тормышка ашыруга җибәрергә. 

13 Статья  

Чирмешән муниципаль районының 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына бюджет 

системасы бюджетлары арасында керемнәрне бүлү нормативларын әлеге карарның 18 нче 

кушымтасы нигезендә расларга. 

14 Статья  

1. Чирмешән муниципаль районының җирле үзидарә органнары 2020 елда муниципаль 

хезмәткәрләр һәм бюджет өлкәсе учреждениеләре һәм башка оешмалар хезмәткәрләре санын 

арттыруга китерә торган карарлар кабул итәргә хокуклы түгел. 

2. Җирле үзидарә органнарына 2020 елда муниципаль хезмәткәрләр һәм бюджет өлкәсе 

учреждениеләре һәм башка оешмалар хезмәткәрләре санын арттыруга китерә торган карарлар 

кабул итмәскә тәкъдим итәргә. 

15 статья  

1. Чирмешән муниципаль районы бюджетының 2019 елда әлеге муниципаль контрактларның 

шартлары нигезендә Товарлар белән тәэмин итүгә, эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә 

муниципаль контрактлар Чирмешән муниципаль районы исеменнән төзелгән, файдаланылмаган 

бюджет ассигнованиеләренең калдыгы суммасыннан артмаган күләмдә 2020 елда әлеге 

максатларга тиешле бюджет ассигнованиеләрен арттыруга җибәрелә. 

16 статья  

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казначылык органнары Чирмешән 

муниципаль районы бюджетын үтәү буенча төзелгән килешүләр нигезендә аерым функцияләрне 

гамәлгә ашыралар.  

17 Статья 17 Статья. 

Әлеге карарны «Безнең Чирмешән» («Наш Чирмешән») район газетасында бастырып чыгарырга, 

хокукый мәгълүматның рәсми порталындагы (pravo.tatarstan.ru)  Чирмешән муниципаль 

районының Интернет-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында урнаштырырга 

18 статья  

1. Әлеге карар 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. 

2. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны район Советының икътисади сәясәт һәм бюджет 

буенча даими комиссиясенә йөкләргә. 

 

 

Башлык, муниципаль район  

Советы рәисе                                                                           Дәүләтшин Ф. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының  

2021 һәм 2022 еллар план чорының  2020 елга 

 бюджет һәм салым сәясәте  

ТӨП ЮНӘЛЕШЛӘРЕ 

 

2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына Татарстан Республикасы Бюджет һәм салым 

сәясәтенең төп юнәлешләре Чираттагы финанс елына һәм ике еллык план чорына Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районы бюджеты проектын әзерләү кысаларында, 2020 

елга, 2021 һәм 2022 еллар план чорына Россия Федерациясе Бюджет, салым һәм таможня-тариф 

сәясәтенең төп юнәлешләре, Татарстан Республикасы Президентының Татарстан Республикасы 

Дәүләт Советына Юлламаларыннан, Россия Федерациясе Бюджет һәм салым системасына 

үзгәрешләр кертү турында федераль законнарыннан чыгып формалаштырылды. 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының салым һәм бюджет сәясәте 

чараларын гамәлгә ашыру, заем чыганакларыннан файдаланмыйча, 2018 елда берләштерелгән 

бюджет чыгымнарын финанслауны тәэмин итүгә ярдәм итте. 

Салым сәясәтенең төп максатлары: бюджет тотрыклылыгын саклап калу, бюджет керемнәренең 

тиешле күләмен алу, инвестиция климатын яхшырту, Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында эшкуарлык эшчәнлеген үстерү өчен шартлар тудыру. 

Икътисадның конкурентлылык сәләтен арттыру, Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районының берләштерелгән бюджеты керемнәренең киләчәк үсешен тәэмин итү, тупланма 

бюджетның тотрыклылыгын һәм баланслылыгын тәэмин итү максатларында Татарстан 

Республикасы салым законнарын алга таба камилләштерү буенча эш дәвам итә. 

Оешмалар милкенә салым буенча: 

-технопаркларның, индустриаль паркларның, инновацион-технологик үзәкләрнең 0,5 проценты 

күләмендә түбәнәйтелгән ставканың гамәлдә булу срогы 2020 елга озайтылды; 

- 2022 елның 1 гыйнварына кадәр оешмалар тарафыннан Сәламәтлек саклау, физик культура, 

бакчачылык һәм яшелчәчелек ихтыяҗлары өчен кулланыла торган социаль-мәдәни өлкә 

объектларына карата салым преференцияләре гамәлдә. 

Салым салуның гадиләштерелгән системасы буенча 2020 елга салым салу объекты буенча 

түбәнәйтелгән салым ставкаларының гамәле озайтылды. 

Республика территориясендә 2018 елның 27 ноябрендәге 422-ФЗ номерлы Федераль законны 

гамәлгә ашыру дәвам итәчәк, анда «һөнәри керемгә салым»махсус салым режимын билгеләү 

буенча эксперимент үткәрү каралган. 

Татарстан Республикасының салым сәясәтенә Федераль салым законнарындагы үзгәрешләр 

йогынты ясаячак. 

Физик затлар кеременә салым буенча 5 елдан өч елга кадәр күчемсез милек объектына ия 

булуның минималь чик срогы кыскартылган, ә аннан соң мондый объектны сатудан керем 

күчемсез милек объекты салым түләүченең милкендә булган бердәнбер торак урын булса, салым 

салудан азат ителә. 

"Куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар» милли проектын тормышка ашыру максатларында Россия 

Федерациясе субъектларына 2020 елдан нефть продуктларына акцизларның бер өлеше 

тапшырыла: 2020 елда-8,4%, 2021 елда-16,7%, федераль бюджет өлешен киметү хисабына. 

Татарстан Республикасы өчен 2020 елга бүлү нормативлары 1,2567%, 2021 елга – 1,1051% 

күләмендә билгеләнгән. 2022 елга әлеге акцизлар өлеше һәм Россия Федерациясе субъектлары 



арасында бүлү нормативлары 2021 ел дәрәҗәсендә исәпкә алынган, чөнки законнар белән әлегә 

билгеләнмәгән (агымдагы финанс елына федераль бюджет турындагы закон белән билгеләнә). 

Салым булмаган керемнәр өлешендә «Россия Федерациясе Бюджет кодексына үзгәрешләр кертү 

турында» 2019 елның 15 апрелендәге 62-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 2020 елның 1 

гыйнварыннан бюджет системасына салынган штрафлардан керемнәрне күчерүнең яңа 

принцибы билгеләнә. 

Югарыда күрсәтелгән закон нигезендә административ хокук бозулар өчен түләнгән суммалар 

штраф салучы орган эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин ителә торган бюджетка тулысынча 

керергә тиеш. Гомуми кагыйдәдән төшереп калдыруларга юл хәрәкәте кагыйдәләрен һәм 

транспорт чарасын эксплуатацияләү кагыйдәләрен бозган өчен билгеләнгән штрафлар һәм 

административ хокук бозулар турындагы эшләрне карау нәтиҗәләре буенча җәмәгать судьялары 

тарафыннан, балигъ булмаганнар эшләре буенча комиссияләр тарафыннан билгеләнгән, алар 

норматив буенча Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 50 процент һәм җирле 

бюджетларга 50 процент күчереләчәк. Җирле бюджетларга муниципаль контроль органнары 

тарафыннан ачыкланган хокук бозулар өчен штрафлар һәм муниципаль хокукый актларны 

бозган өчен штрафлар керәчәк. 

Аерым штрафлардан керемнәрне үзәкләштерү төшеп калучы керемнәргә китерәчәк, алар әйләнә-

тирә мохиткә тискәре йогынты өчен түләүнең 5% ын җирле бюджетларга күчерүгә һәм азык-

төлек һәм азык-төлек булмаган чималдан этил спиртына акцизлар исәпләү нормативының 100% 

ка кадәр артуы белән компенсацияләнәчәк. 

2020 елга һәм 2021 – 2022 еллар план чорына Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы бюджеты проектын формалаштыру, гадәттәгечә, 2020-2024 елларга Россия 

Федерациясенең социаль – икътисадый үсешен фаразлауның сценар шартларын куллану 

нигезендә башкарыла, ул 2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар план чорына федераль бюджет 

проектларын эшләү өчен нигез итеп алынды һәм Россия Федерациясе субъектлары тарафыннан 

куллану өчен тәкъдим ителде. 

Барлык дәрәҗәдәге бюджетларның керем базасын арттыру буенча чараларны эзлекле рәвештә 

гамәлгә ашыруның актуальлеге һәм мөһимлеге саклана, шул исәптән аларны инвентаризацияләү 

һәм нәтиҗәлелек буенча өстәмә карау нигезендә салым ташламаларын оптимальләштерү буенча 

эш алып бару да. 

Шул ук вакытта шуны да билгеләп үтәргә кирәк, «Россия Федерациясе Бюджет кодексына 

үзгәрешләр кертү турында» 2018 елның 25 декабрендәге 494-ФЗ номерлы Федераль закон 

нигезендә «салым чыгымнары» төшенчәсе кертелде (гавами-хокукый белем бирүнең салым 

чыгымнары – болар-Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларының салым 

ташламаларына, ирекләргә һәм салым, җыемнар, таможня түләүләре, мәҗбүри социаль 

иминиятләштерүгә дәүләт (муниципаль) программалары максатларына һәм (яисә) дәүләт 

(муниципаль) программаларына кагылмаган социаль-икътисадый сәясәт максатларына ярашлы 

рәвештә каралган дәүләт (муниципаль) ярдәме чаралары буларак каралган иминият кертемнәре 

буенча салым ташламаларына, азат ителүләргә һәм башка преференцияләргә бәйле рәвештә 

төшеп калучы керемнәре һәм дәүләт (муниципаль) программаларына кермәгән социаль-

икътисадый сәясәтнең максатларына туры китереп, аларның нәтиҗәлелеген ел саен бәяләүне 

уздыру мәҗбүрилеге билгеләнгән. 

Бюджетның керем өлешен формалаштыру кысаларында шулай ук төрле дәрәҗәдәге бюджетларга 

мәҗбүри түләүләр буенча недоимканы киметүгә бәйле актив һәм интенсив эш алып баруның 

актуальлеге саклана. 

Россия Федерациясе Президентының «2024 елга кадәр чорга Россия Федерациясе үсешенең 

милли максатлары һәм стратегик бурычлары турында» 2018 елның 7 маендагы 204 номерлы 

Указы белән билгеләнгән милли үсеш максатларына ирешүгә йөз тоту-бюджет чыгымнарын 

планлаштырганда алдагы өч еллык төп өстенлек булып тора, бу исә, аларны гамәлгә ашыруның 

нәтиҗәлелеген бәяләү индикаторларына ирешеп, милли (федераль) проектлар кысаларында 

төбәк проектларын гамәлгә ашыру юлы белән тәэмин ителәчәк. 

Бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең билгеле бер хезмәт хакы дәрәҗәсен тәэмин итү буенча 

бурычларның актуальлеген саклап калуны дәвам итә. Аерым алганда, әлеге хезмәткәрләрнең 



хезмәт хакы нисбәтенең «Дәүләт социаль сәясәтен гамәлгә ашыру чаралары турында»2012 елның 

7 маендагы 597 номерлы Россия Федерациясе Президенты Указы белән билгеләнгән уртача 

хезмәт хакы белән 2018 елда ирешелгән максатчан күрсәткечләрен саклап калуны тәэмин итәргә 

кирәк. Бер үк вакытта минималь хезмәт хакы күләмен арттыру чарасы белән бюджет өлкәсендә 

эшләүчеләргә хезмәт хакын вакытында һәм тулы күләмдә арттыруны тәэмин итәргә кирәк. 

Бюджет чыгымнарын планлаштырганда республиканың барлык социаль йөкләмәләрен үтәүне 

тәэмин итү үзгәрешсез принцип һәм өстенлекле булып кала. Әлеге йөкләмәләрне үтәү зарурлыгы 

бюджетның социаль юнәлешен саклап калуга китерә. Тиешле бюджет чыгымнарын гамәлгә 

ашыру халыкның тормыш сыйфатын күтәрү, социаль проблемаларны адреслы хәл итү 

мәсьәләләренә бәйле. 

Барлык дәрәҗәләрдәге бюджетларның баланслылыгын һәм тотрыклылыгын тәэмин итүдә һәм 

Татарстан Республикасы бюджет сәясәтенең бер юнәлеше булып, һичшиксез, чыгым 

йөкләмәләрен арттыруга китерә торган карарлар кабул итү рөхсәт ителми торган алымны үтәү 

мөһим фактор булып кала. Татарстан Республикасы бюджеты проектын формалаштыру 

кысаларында, өстәмә чыгым йөкләмәләрен кабул итүгә бәйле мәсьәләләрне караганда, алдагы 

елларда кабул ителгән, бюджетның баланслы булмавын булдырмауга юнәлдерелгән алымнар 

саклана. Яңа чыгым йөкләмәләрен кабул итү буенча инициативалар һәм тәкъдимнәр аларның 

нәтиҗәлелеген тиешле бәяләгәннән соң, гамәлдәге чыгым йөкләмәләрен билгели торган 

норматив хокукый актларны яңадан карап тикшергәннән соң гына каралырга һәм тиешле 

финанслау чыганаклары белән тәэмин ителгән очракта гына исәпкә алынырга тиеш. 

Шуның белән бергә, бюджетның чыгым өлешен формалаштырганда һәм үтәгәндә 

беренчел һәм социаль әһәмиятле чыгымнарны тулысынча тәэмин итү генә түгел, ә агымдагы 

чыгымнарның һәм капиталь характердагы чыгымнарның оптималь нисбәтен саклап калу да 

кирәк. Капиталь чыгымнар өлешендә мондый чыгымнарның көтелә торган нәтиҗәлелеген алдан 

бәяләү буенча эшне алга таба көчәйтергә, бюджетка тиешле чыгымнарны кертү турында карар 

кабул итү алдыннан конкурс процедураларын куллану тәҗрибәсен киңәйтергә, шулай ук әлеге 

акчаларны тоту нәтиҗәлелеген агымдагы һәм алга таба финанс тикшерүен гамәлгә ашыру 

алымнарын үстерергә кирәк. 

Киләсе өч еллык чорда бюджет чыгымнарының нәтиҗәлелеген арттыру буенча сәясәтне 

гамәлгә ашыру да эшнең төп юнәлешләреннән берсе булып кала. Шул ук вакытта программа-

максатчан планлаштыруның өстенлекләреннән файдалануның мөһимлеген саклап кала, аларны 

формалаштыру этабында бюджет ассигнованиеләренең нигезле булуын арттыру, җәмгыять өчен 

үтә күренмәлелекне тәэмин итү һәм аларның нәтиҗәлелеген бәяләү өчен күбрәк мөмкинлекләр 

барлыкка килү кебек. Муниципаль программалар нигезендә бюджетны формалаштыру 

системасы район үсешенең стратегик максатларына һәм Башкарма комитет эшчәнлегенең 

максатларына ирешергә ярдәм итәргә тиеш. 

Үтә күренмәлелеккә ирешүне тәэмин итү һәм бюджетның чыгым өлешенең кайбер 

юнәлешләрен формалаштыруның бердәм системасын булдыру максатларында, хәзерге вакытта 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы учреждениеләрендә үзәкләштерелгән 

бухгалтерия исәбенә алу системасын кертү һәм аларның эшчәнлеген алып бару, хезмәт хакын 

исәпләү буенча эш дәвам иттереләчәк. 

Җирле бюджетлар белән бюджетара мөнәсәбәтләр өлкәсендә төп бурычларның берсе 

булып, барлык дәрәҗәләрдәге җирле бюджетларның максималь баланслылыгы өчен шартлар 

тудыру, чыгым вәкаләтләрен тулысынча тәэмин итү, барыннан да элек беренчел һәм социаль-

әһәмиятле юнәлешләр, керем чыганаклары буенча, шулай ук җирле бюджетларның керем 

базасын арттыру резервларын ачыклау чараларын тормышка ашыру буенча чаралар күрү тора. 

Әлеге бурычны гамәлгә ашыру тәэмин ителергә тиеш, шул исәптән, бюджет законнарына 

кабул ителгән үзгәрешләрне исәпкә алып, төбәк һәм җирле бюджетлар арасында бюджетара 

мөнәсәбәтләрне җайга салучы. 

2020 елдан башлап гамәлгә ашыруны таләп итә торган яңалыкларның берсе-бюджет 

тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр алучы муниципаль районнар һәм шәһәр округлары 

белән килешүләр төзү мәҗбүрилеге (шул исәптән аларны физик затлар кеременә салымнан 

түләүләрнең өстәмә нормативларына алыштыру юлы белән). Әлеге килешүләрдә районның 



(шәһәр округының) муниципаль финансларын социаль-икътисадый үстерү һәм савыктыру 

чаралары каралачак. 

Шулай итеп, бюджет сәясәтенең билгеләнгән юнәлешләре кысаларында кирәкле 

чараларны гамәлгә ашыру киләсе өч елга 2020 – 2022 еллар чорына республиканың бюджет 

системасының баланслылыгы һәм тотрыклылыгы өчен шартлар тәэмин итү һәм ныгыту буенча 

бурычларны хәл итүне тәэмин итәргә тиеш. 

 

 

Районның Финанс-бюджет палатасы рәисе                              Ш.Ф. Гатин 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019 елга  

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы бюджетының  

үтәлешенә көтелүче 

БӘЯЛӘМӘ 

Мең сумнарда 

Күрсәткечләрнең исеме 

2019 елга  

аныкланган 

Елга  

 көтелгән  

 исәп   үтәлеш 

    

 

КЕРЕМ   

   

Салым керемнәре                                                                     198955,50                            213951,10 

   

шул исәптән:   

   

Физик затлар кеременә салым                                                   17522,00                           190496,00 

   

Акцизлар                                                                                      15100,00                            15100,00 

   

Бердәм керемгә салымнар                                                         7091,00                                 6482,10 

   

Башка салым керемнәре                                                             1542,5                                  1873,00 

   

Салым булмаган керемнәр                                                         17216,2                               28569,00 

   

шул исәптән:   

   

Табигый ресурслардан файдаланган өчен түләүләр                515,00                                     515,00 

   

Дәүләт һәм муниципаль оешмалар эшчәнлегеннән яисә мөлкәттән файдаланудан  

керемнәр                                                                                        12336,80                             22305,00 

   

Башка салым булмаган керемнәр                                                4879,40                                 5749,00 

   

Керемнәр йомгаклары                                                                  216171,7                             242520,10 

   

Бушлай түләүләр                                                                           522366,68                          522366,68 

шул исәптән:   

   

бюджет системасының башка бюджетларыннан                       522366,68                          522366,68 

   

   

БАРЛЫК  КЕРЕМ                                                                          674220,3                           764886,78 

   

ЧЫГЫМ 

Гомумдәүләт мәсьәләләре                                                             61722,39                             61722,39 

Милли оборона                                                                               1468,80                                  468,80 

Милли куркынычсызлык һәм хокук саклау эшчәнлеге             3366,79                                 3366,79 

   

Милли икътисад 42075,50 42075,50 

   



Торак-коммуналь хуҗалык                                                             21778,00                           21778,00 

   

Әйләнә-тирә мохитне саклау                                                         150,00                                    150,00 

   

Белем                                                                                               431 344,60                       431 344,60 

   

Мәдәният, кинематография                                                           47 658,68                          47 658,68 

   

Сәламәтлек саклау                                                                           290,00                                    290,00 

   

Социаль сәясәт                                                                                25439,90                             25439,90 

   

Физик культура һәм спорт                                                             14 137,4                               14 137,4 

   

Муниципаль берәмлекләр бюджетларына гомуми характердагы бюджетара 

 трансфертлар                                                                                113 131,390                     113 131,390 

   

БАРЛЫГЫ                                                                                     762 563,45                       762 563,45 

 

 

Районның Финанс-бюджет палатасы рәисе                              Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районының 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына бюджеты 

турында " гы карары проектына карата 

 АҢЛАТМА ЯЗУЫ 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Советының " Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районының 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 елларның планлы 

чорына бюджеты турында» гы карары проекты карап тикшерүгә Татарстан Республикасы 

Бюджет кодексының 61 статьясы нигезендә кертелә. 

Карар проекты Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет 

кодексы белән билгеләнгән таләпләргә туры китереп әзерләнгән һәм анда 18 статья бар. 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 

елларның план чорына бюджетының Татарстан Республикасы Бюджет кодексының  60
1
 статьясы 

нигезендә билгеләнә торган төп характеристикалары (керемнәрнең фаразланган гомуми күләме, 

чыгымнарның гомуми күләме, бюджет дефициты) 1 статьяда тәкъдим ителгән. 

Әлеге статья белән шулай ук Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының 

бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары турында кушымта раслана. 

Карар проектының 2 статьясында Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

Бюджет кодексының 601 статьясы нигезендә Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районының эчке бурычына, 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына муниципаль бурычның 

иң чик күләменә кагылышлы параметрлар билгеләнә. 

3 статьяда Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының 2020 елга һәм 

2021, 2022 еллар план чорына бюджет керемнәре күләме исәпкә алына. 

4 статья белән 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына Татарстан Республикасы 

бюджетыннан алына торган бюджетара трансфертлар күләме исәпкә алына. 

5 нче статьяда Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 60
1
 статьясы таләпләре 

нигезендә Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы бюджеты керемнәренең Баш 

администраторлары һәм Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы бюджеты 

кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторлары исемлекләрен, шулай ук аларга 

беркетелгән керемнәр һәм финанслау чыганаклары билгели торган кушымталар раслана. 

6 нчы статья бюджет законнарының база таләпләре нигезендә Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы бюджеты чыгымнарының ведомство структурасы буенча бюджет 

ассигнованиеләрен бүлүне билгели торган кушымталарны (бүлекләр, бүлекчәләр, максатчан 

статьялар (Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы муниципаль программалары 

һәм эшчәнлекнең программалы булмаган юнәлешләре), бюджет чыгымнары классификациясенең 

чыгымнар төрләре төркемнәре буенча бүлүне билгели торган кушымталарны раслау турында 

нигезләмәләрне үз эченә ала, шулай ук максатчан статьялар (Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районының муниципаль программалары һәм эшчәнлекнең программасыз 

юнәлешләре), чыгымнар төрләре төркемнәре, бүлекләре, бүлекчәләре буенча бюджет чыгымнары 

классификациясенең бүлекләре. 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетына 7 статья 

белән финанс белән тәэмин ителеше үз керемнәре һәм Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары, бюджетара субсидияләр, 

бюджет турында законда каралган башка бюджетара трансфертлар исәбенә гамәлгә ашырыла 

торган юридик затларга, шәхси эшмәкәрләргә, физик затларга субсидияләр бирү тәртибен 

билгеләү йөкләнә. 

8 нче  статья белән Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы бюджетына 

авыл җирлекләре бюджетлары тарафыннан бюджетара субсидияләр түләү күләме раслана. 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 60
1
статьясы нигезендә 2020 елга гавами 

норматив йөкләмәләрне үтәүгә бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләме раслана. 

10-11 статьяларда Татарстан Республикасы Бюджет кодексы таләпләре нигезендә 

Чирмешән муниципаль районы муниципаль берәмлекләре арасында бюджетара трансфертларны 

бүлүнең кушымталары раслана. 



12 статья белән 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына муниципаль юл фонды 

ассигнованиеләре күләмнәре раслана. 

13 статья белән Чирмешән муниципаль районының 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план 

чорына бюджет системасы бюджетлары арасында керемнәрне бүлү нормативлары раслана. 

14 статья редакцияләрендә закон текстына ел саен кертелә торган нигезләмәләрне, шул 

исәптән Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы җирле үзидарә органнары 

тарафыннан муниципаль хезмәткәрләр һәм муниципаль учреждениеләр хезмәткәрләре санын 

арттыру турында карарлар кабул итмәүне күздә тота. 

15 статьяда 2020 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы исеменнән төзелгән файдаланылмаган бюджет ассигнованиеләренең 2020 елда шушы 

дәүләт контрактлары шартлары нигезендә Товарлар белән тәэмин итүгә, эшләр башкаруга, 

хезмәтләр күрсәтүгә муниципаль контрактлар өчен түләүгә юллау мөмкинлеге каралган. 

16 статьяда Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казначылык органнары 

тарафыннан Чирмешән муниципаль районы бюджетын үтәү буенча аерым функцияләрне, 

төзелгән килешүләр нигезендә, 2020 елның 1 гыйнварыннан закон үз көченә керүне күздә тота.  

17 статья әлеге карарны бастырып чыгару тәртибен регламентлый. 

18 статья 2020 елның 1 гыйнварыннан карар үз көченә керүне күздә тота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы бюджеты керемнәре  

 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы бюджеты керемнәре Чирмешән 

муниципаль районының социаль-икътисадый үсешенең макроикътисадый күрсәткечләреннән, 

салым сәясәтенең төп юнәлешләреннән, салым салына торган база буенча Россия Федераль 

салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенең хисап мәгълүматларыннан һәм 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы бюджетына 2019 елда керемнәрне 

бәяләүдән чыгып формалаштырылды. 

Бюджет формалаштырганда Россия Федерациясе Салым кодексына, Россия Федерациясе 

һәм Татарстан Республикасы Бюджет кодексына үзгәрешләр һәм өстәмәләр, салымнар һәм 

җыемнар буенча башка закон актлары исәпкә алынды.  

Узган еллардагы кебек үк, бюджетның иң күп керем чыганагы булып физик затлар 

кеременә салым һәм салым булмаган керемнәрнең гомуми суммасыннан 73 процент тәшкил итә. 

2020 елда Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының берләштерелгән 

бюджетына физик затлар кеременә салым 193051,20 мең сум булыр дип фаразлана, шулардан 

Чирмешән муниципаль районы бюджетына – 181291,20 мең сум. 2021 елда Чирмешән 

муниципаль районы бюджетына физик затлар кеременә салым 186418,9 мең сум, 2022 елда 

192565,90 мең сум булыр дип фаразлана. 

2020 елга Чирмешән муниципаль районы бюджетына нефть продуктларына акцизлар 

керү фаразы 15 800,0 мең сум булыр дип фаразлана , 2021 елда-17 600,0 мең сум, 2022 елда-18 

500,0 мең сум ,бердәм счеттан 1,5311 процент күләмендә бүлү нормативы белән. Нефть 

продуктларына акцизлар Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының Юл 

фондын формалаштыру чыганагы булып тора. 

Салым салуның гадиләштерелгән системасын куллануга бәйле рәвештә алына 

торган салым буенча 2020 елда 4345 мең сум күләмендә салым керер дип фаразлана. 2021 елда-

5134,00 мең сум, 2022 елда-5339,00 мең сум. 

2020 елда Чирмешән муниципаль районының консолидацияләнгән бюджетына 

вакытлыча керемгә бердәм салым 2052 мең сум булыр дип фаразлана, шул исәптән 

муниципаль район бюджетына – 2052 мең сум. 

2020 елда Чирмешән муниципаль районының берләштерелгән бюджетына бердәм авыл 

хуҗалыгы салымы 1172 мең сум булыр дип фаразлана, шул исәптән Чирмешән муниципаль 

районы бюджетына – 586 мең сум, 2021 елда - 609,5 мең сум, 2022 елда – 634 мең сум. 

2020-2022 елларда Чирмешән муниципаль районының берләштерелгән бюджетына 

гомумтаралган файдалы казылмалар чыгаруга салым бер үк күләмдә - 699,0 мең сум булыр 

дип фаразлана. 

Табигый ресурслардан файдаланган өчен түләүләр керү  

2020-2022 елларда Чирмешән муниципаль районының консолидацияләнгән бюджетына ел 

саен 586,0 мең сум күләмендә фаразланыла. 

2020-2022 нче елда Чирмешән муниципаль районы бюджетына дәүләт пошлинасы 1257 

мең сум булыр дип фаразлана. 

Чирмешән муниципаль районының салым булмаган керемнәре фаразы 2020 елда – 

14059,0 мең сум, шул исәптән район бюджеты – 13895,0 мең сум , 2021 елда-14014,0 мең сум, 

2022 елда - 14274,0 мең сум тәшкил итә. 

- дәүләт милке чикләре билгеләнмәгән һәм муниципаль районнарның авылара 

территорияләре чикләрендә урнашкан җир кишәрлекләре өчен аренда түләве рәвешендә алына 

торган керемнәр, шулай ук әлеге җир кишәрлекләрен арендалау шартнамәләрен төзү хокукын 

сатудан 2020 - 9741,0 мең сум, 2021 ел – 9752,0 мең сум, 2022 ел – 9947,0 мең сум.; 

- муниципаль районнар белән идарә итү органнарының оператив идарәсендә булган һәм 

алар төзегән мөлкәтне (муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) 

арендага бирүдән кергән табыш 2020-2022 елга 3612,0 мең сум тәшкил итә; 

- 2020 елга штрафлар-542,0 мең сум, 2021 елга-650,0 мең сум, 2022 елга-715,0 мең сум.; 



2020 елга 471178,02 мең сум күләмендә түләүсез керемнәр, шул исәптән: 

- 279361,70 мең сум күләмендә субсидия; 

- 190554,10 мең сум күләмендә субвенцияләр; 

          - 1262,22 мең сум күләмендә башка бюджетара трансфертлар. 

2021 елга түләүсез керемнәр, 464625,52 мең сум күләмендә, шул исәптән: 

- 192,90 мең сум Дотация; 

- 273207,30 мең сум күләмендә субсидия; 

- 191225,32 мең сум күләмендә субвенция; 

2022 елга түләүсез керемнәр 4644407,64 мең сум күләмендә, шул исәптән: 

- 272424,0 мең сум күләмендә субсидияләр; 

- 191983,64 мең сум субвенция; 

2020 нче елга Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы бюджетының 

керем өлешенең гомуми суммасы 691707,22 мең сум, 2021 нче елга - 690961,92 мең сум, 2022 нче 

елга - 698280,54 мең сум булыр дип фаразлана. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы бюджеты чыгымнары  

 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы бюджеты чыгымнары гамәлдәге 

чыгым йөкләмәләреннән, дефлятор-индекслардан, бюджет сәясәтенең төп юнәлешләреннән 

чыгып формалаштырылды. 

Бу параметрлар нигезендә 2020 елга Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы бюджетының чыгымнар өлеше 691 707,22 мең сум күләмендә һәм 2021 һәм 2022 еллар 

план чорына 690 961,92 мең сум һәм 698 280,54 мең сум күләмендә формалаштырылган. 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының 2020 елга һәм 2021, 2022 

еллар план чорына бюджеты чыгымнары, Татарстан Республикасының расланган дәүләт 

программалары һәм Чирмешән муниципаль районының муниципаль программалары нигезендә, 

чыгымнарның максатчан статьялары кодларын кулланып формалаштырылган. 

«Гомумдәүләт мәсьәләләре» бүлеге буенча 2020 елга фаразланган чыгымнар күләме 53 

403,65 мең сум һәм 2021 һәм 2022 еллар план чорына 48 970,82 мең сум һәм 50 412,94 мең сум 

тәшкил итте. 

Җирле үзидарә органнарын тотуга 2020 елда 47 721,95 мең сум каралган, 2021 һәм 2022 

еллар план чорына 43293,52 һәм 44 735,64 мең сум тора. 

2020 елга резерв фонды күләме 3838,60 мең сум, 2021 һәм 2022 еллар план чорына 

3838,60 мең сум һәм 3838,60 мең сум планлаштырылган. 

Бу бүлектә Оешмалар милкенә һәм җир салымына 2020 елга 1 843,10 мең сум, 2021 елга-

1838,70 мең сум, 2022 елга-1838,70 мең сум күләмендә бюджет ассигнованиеләре каралган. 

«Гомумдәүләт мәсьәләләре» бүлегендә Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыруга субвенцияләр исәпкә алына: 

 - Россия Федерациясендә гомуми юрисдикциядәге федераль судларның присяжный 

утырышчыларына кандидатлар исемлекләрен төзү (үзгәртү) вәкаләтләрен гамәлгә ашыру, 

«Россия Федерациясендә гомуми юрисдикциядәге федераль судларның присяжный 

утырышчылары турында» 2004 елның 20 августындагы 113-ФЗ номерлы Федераль законны 

гамәлгә ашыру максатларында 2020 елга-10,90 мең сум, 2021 елга-11,6 мең сум, 2022 елга-91,40 

мең сум. 

- «Муниципаль районнарның һәм шәһәр округларының җирле үзидарә органнарына 

балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләрен төзү һәм аларның 

эшчәнлеген оештыру буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2005 

елның 30 декабрендәге 143-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә балигъ 

булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләрен төзү һәм аларның 



эшчәнлеген оештыру буенча 2020 елда 374,10 мең сум, 2021 һәм 2022 елларның план чорына 

379,50 мең сум һәм 402,40 мең сум; 

- «Муниципаль районнарның һәм шәһәр округларының җирле үзидарә органнарына 

366,60 мең сум, 2021 һәм 2022 еллар план чорына 379,50 мең сум һәм 393,60 мең сум күләмендә 

Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында " 2005 елның 30 декабрендәге 144-

ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә административ комиссияләр төзү һәм 

аларның эшчәнлеген оештыру буенча; 

- «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына 

архив эше өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 

2007 елның 24 декабрендәге 63-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә архив 

эше өлкәсендә 2020 елда 59,60 мең сум, 2021 һәм 2022 еллардагы план чорына 59,60 мең сум һәм 

59,60 мең сум каралган; 

- «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына 

опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым дәүләт вәкаләтләрен 

бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы 

нигезендә опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру буенча 2020 

елда 948,00 мең сум, 2021 һәм 2022 елларның план чорына 983,20 мең сум һәм 1 020,70 мең сум 

каралган.; 

- «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына 

яшьләр сәясәте өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым дәүләт вәкаләтләрен бирү 

турында» 2006 елның 7 апрелендәге 29-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә 

дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә Татарстан Республикасының дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру буенча 344,50 мең сум, план чорында 2021 һәм 2022 елларда 357,50 мең сум һәм 371,30 

мең сум тәшкил итә.; 

- «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына 

яшьләр сәясәте өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым дәүләт вәкаләтләрен бирү 

турында» 2006 елның 15 февралендәге 15-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы 

нигезендә мәгариф өлкәсендә Татарстан Республикасының дәүләт вәкаләтләрен бирү хакында " 

344,50 мең сум, 2021 һәм 2022 еллар план чорына 357,50 мең сум һәм 371,30 мең сум күләмендә; 

- «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына 

административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар 

исемлеген билгеләү буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2010 

елның 30 июлендәге 60-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә 2020 елда 0,5 

мең сум, 2021 һәм 2022 еллар план чорына 0,52 мең сум һәм 0,54 мең сум каралган. 

Шулай ук «Гомумдәүләт мәсьәләләре» бүлегендә Татарстан Республикасы дәүләт 

программаларының аерым чараларын гамәлгә ашыруга чыгымнар - «2014 – 2022 елларга 

Татарстан Республикасында юстицияне үстерү» бүлегендә 2020 елда 2,6 мең сум, 2021 һәм 2022 

еллар план чорына 2,7 мең сум һәм 2,8 мең сум каралган. 

Әлеге бүлектә федераль бюджеттан керә торган акчалар исәпкә алынган: 

- 2020 елда гражданлык хәле актларын дәүләт теркәвенә алу 1 108,90 мең сум, пландагы 

2021 һәм 2022 елларда 1 174,50 мең сум һәм 1213,10 мең сум каралган. 

Шулай ук Чирмешән муниципаль районының «яшьләр һәм спорт бүлеге» МУнең финанс 

инспекторлары һәм үзәкләштерелгән бухгалтериясен тоту каралган, 2020 нче елда-926,4 мең сум, 

2021 һәм 2022 нче елларның план чорына 642,1 мең сум каралган. 

«Милли оборона» 02 бүлек буенча 2016 елга бюджет ассигнованиеләре 1 565,20 мең сум, 

пландагы 2021 һәм 2022 елларда 1 567,50 мең сум һәм 1 592,10 мең сум булыр дип көтелә. 

Күрсәтелгән чыгымнар составында хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә 

беренчел хәрби исәпкә алу вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен федераль бюджеттан җирле 

бюджетларга «Хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт турында» 1998 елның 28 мартындагы 53-ФЗ 

номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «хәрби исәпкә алу турындагы 

нигезләмәне раслау хакында»2006 елның 27 ноябрендәге 719 номерлы карары нигезендә 

субвенцияләр карала. 



«Милли иминлек һәм хокук саклау эшчәнлеге» бүлеге буенча 2020 елда бюджет 

ассигнованиеләре 2425,70 мең сум, пландагы 2021 һәм 2022 елларда 2527,20 мең сум һәм 2627,80 

мең сум каралган .Әлеге акчалар "Чирмешән муниципаль районы Гражданнарны яклау идарәсе" 

муниципаль казна учреждениесен тотуга 2020 елда-1523,20 мең сум, 2021 елда -1 580,60 мең сум, 

2022 елда - 1 643,40 мең сум акча тотылган. 

2020 елда Чирмешән МР Башкарма комитетының штат берәмлекләрен тотуга-902,5 мең 

сум, 2021 елда -946,60 мең сум, 2022 елда -984,40 мең сум. 

«Милли икътисад» бүлеге буенча 2020 елда 23 842,50 мең сум, 2021 һәм 2022 еллар план 

чорына 18 328,90 мең сум һәм 19 228,90 мең сум каралган . 

«Авыл хуҗалыгы һәм балыкчылык» бүлекчәсе буенча чыгымнар күләме ел саен 728,90 

мең сум тәшкил иткән. 

Әлеге бүлекчәдә хайваннар авыруларын кисәтү һәм бетерү, аларны дәвалау, күзәтүчесез 

хайваннарны тоту һәм тоту, кеше һәм хайваннар өчен уртак чирләрдән халыкны яклау чараларын 

үткәрүне оештыру өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга ел саен 622,20 мең сум 

субвенцияләр исәпкә алынды. 

Шулай ук «Транспорт» бүлекчәсендә район эчендә ташуларга чыгымнар 2020 елга – 

7313,60 мең сум күләмендә каралган.  

«Юл хуҗалыгы (юл фондлары)» бүлекчәсе буенча 2020 елга чыгымнар күләме 15 800,0 

мең сум, 2021 һәм 2022 еллар план чорына 17 600,0 мең сум һәм 18 500,0 мең сум каралган . 

«Әйләнә-тирә мохитне саклау» 06 бүлеге буенча 2020 -2032,50 мең сум, 2021 һәм 2022 

елларда ел саен 2032,50 мең сум акча каралган. 

Чараларны тормышка ашыру «2020 - 2022 елларда Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында экологик хәлне тәэмин итүне яхшырту буенча әйләнә-тирәлекне саклау 

һәм табигый ресурсларны рациональ файдалану»муниципаль программасы аша алып барыла. 

«Мәгариф» 07 бүлеге буенча 2020 елга фаразланган чыгымнар күләме 425266,89 мең сум, 

2021 һәм 2022 еллар план чорына 419 640,42 мең сум һәм 408 939,32 мең сум каралган.  

Мәгариф оешмалары эшчәнлеген тәэмин итүгә һәм мәгариф өлкәсендә чараларны гамәлгә 

ашыруга бәйле чыгымнар «Татарстан Республикасы мәгарифен һәм фәнен үстерү»дәүләт 

программасы кысаларында гамәлгә ашырыла. 

Әлеге программада 2020 елга 171 911,70 мең сум каралган, 2021 һәм 2022 елларның план 

чорына 171 916,10 мең сум һәм 171 920,8 мең сум каралган, шул исәптән: 

- муниципаль районнарга һәм шәһәр округларына мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында 

Һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта 

гомуми белем, шулай ук өстәмә белем алуга хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү өчен ел саен 30 592,80 мең сум күләмендә субвенцияләр.; 

- муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында Һәркем өчен мөмкин булган һәм 

түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем алуга хокукларны 

гамәлгә ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин итүгә, муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне тәэмин итүгә ел саен 136 894,50 мең сум 

күләмендә субвенцияләр;; 

- "Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына 

мәгариф өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым дәүләт вәкаләтләрен бирү турында «2006 

елның 22 февралендәге 15-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә 2020 елга, 

2021 һәм 2022 еллар план чорына 4428,80 мең сум һәм 4433,50 мең сум күләмендә субвенция 

бирү. 

Бюджетта шулай ук мәгариф оешмалары эшчәнлеген тәэмин итүгә һәм мәгариф 

өлкәсендәге чараларны гамәлгә ашыруга бәйле чыгымнар «2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының мәгариф системасын үстерү программасы»муниципаль программасы 

кысаларында гамәлгә ашырыла. 

Әлеге программаны гамәлгә ашыруга 2020 елга-243 688,67 мең сум, 2021 елга-237 544,52 

мең сум, 2022 елга-226 687,52 мең сум акча каралган. 

Әлеге программада түбәндәге Ярдәмче программалар исәпкә алынды: 



Чирмешән муниципаль районының мәктәпкәчә белем бирүне үстерү " ярдәмче 

программасы»; 

«2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль районының гомуми белем бирү системасын 

үстерү " ярдәмче программасы»; 

"2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль районының өстәмә белем бирү 

программаларын тормышка ашыручы күппрофильле өстәмә белем бирү учреждениесен үстерү» 

ярдәмче программасы»   

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы " Балалар сәнгать мәктәбе» 

МБУнең балаларга эстетик белем һәм тәрбия бирүне үстерү ярдәмче программасы"; 

2020-2022 нче елларга «Белем бирү эшчәнлеген тәэмин итү, белем бирү сыйфатын 

бәяләүне гамәлгә ашыручы мәгълүмати-методик үзәкне үстерү » ярдәмче программасы 

Чирмешән муниципаль районы мәгариф бүлеге»; 

2020-2022 елларга «мәгариф бүлеге» муниципаль учреждениесенең "Балалар һәм яшьләр 

өчен чаралар үткәрү" подпрограммасы»; 

«2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль районы мәгариф бүлеге» муниципаль 

учреждениесенең «мәгариф оешмалары эшчәнлеген тәэмин итүче оешмалар» ярдәмче 

программасы. 

"2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында хокук 

бозуларны һәм җинаятьләрне профилактикалау эшчәнлеген оештыру» муниципаль программасы 

30,0 мең сум күләмендә. 

Яшьләр сәясәте учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә һәм яшьләр өлкәсендә 

чараларны гамәлгә ашыруга бәйле чыгымнар кысаларында гамәлгә ашырыла: 

"2020 елга Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында балалар һәм 

яшьләрнең ялын оештыру программасы" муниципаль программасы 2020 елга финанслау күләме-

3646,98 мең сум, 2021 елга-3579,4 мең сум, 2022 елга-3575,3 мең сум тәшкил итә. 

"Татарстан яшьләре»муниципаль максатчан программасы. 2020 елга финанслау күләме-5 

331,44 мең сум, 2021 елга-6004,3 мең сум, 2022 елга-6 173,4 мең сум тәшкил итә. 

Шулай ук «Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен үстерү» дәүләт программасы 

кысаларында ел саен 4900,80 мең сум акча каралган. 

08 бүлек буенча бюджет ассигнованиеләре 2020 елга – 37 707,76 мең сум, 2021 елга – 39 

505,66 мең сум, 2022 елга-39 742,36 мең сум күләмендә планлаштырылган.  

2020-2022 елларда мәдәният учреждениеләрен тоту, мәдәният һәм кинематография 

өлкәсендәге чараларны гамәлгә ашыру «2020-2022 елларга Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы мәдәниятен үстерү» кысаларында гамәлгә ашырылачак . 

Әлеге программа кысаларында түбәндәге Ярдәмче программалар гамәлгә ашырыла: 

Чирмешән муниципаль районында музей эшен саклау һәм үстерү " ярдәмче программасы» 

«ТР Чирмешән районында яшәүче халыкның тарихи мирасын җыю, өйрәнү һәм 

пропагандалау " ярдәмче программасы» 

Чирмешән муниципаль районында китапханә эшен үстерү " ярдәмче программасы» 

«Милли мәдәниятне һәм кинематографияне саклау һәм үстерү " ярдәмче программасы» 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының» 

мәдәният бүлеге «муниципаль учреждениясенең» мәдәният учреждениеләре үзәкләштерелгән 

хисаплылыгы". 

Әлеге программа кысаларында түбәндәге чыгымнар исәпкә алынды: 

- ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итү -36 477,76 

мең сум 2020 елда,41 817,30 мең сум – 2021 елда, 42 171,80 сум-2022 елда. 

«Сәламәтлек саклау» бүлегенең 09 бүлеге буенча бюджет ассигнованиеләре 2020 елга 

295,0 мең сум, 2021 елга 303,10 мең сум, 2022 елга 311,50 мең сум күләмендә планлаштырылган. 

«2022 елга кадәр Татарстан Республикасы сәламәтлек саклавын үстерү» кысаларында 

дезинфекция, дезинсекция һәм дератизация үткәрү чараларын, лаборатор тикшеренүләрнең 

методларын кулланып үткәрелә торган санитар-эпидемияләргә каршы (профилактик) чараларны 

гамәлгә ашыруны оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен муниципаль 

районнар һәм шәһәр округлары бюджетларына субвенцияләр бирүгә, шулай ук йогышлы 



авырулар учакларында, йогышлы авырулар барлыкка килү яисә таралу өчен шартлар булган һәм 

саклана торган территорияләрдә һәм биналарда чыгымнар исәпкә алынды, 2020 елга 295,0 мең 

сум, 2021 елга 303,10 мең сум, 2022 елга 311,50 мең сум күләмендә. 

«Социаль сәясәт» 10 нчы бүлек буенча бюджет ассигнованиеләре исәпкә алынды:  

- 2020 ел-19 578,9 мең сум, шул исәптән: 

мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларында баланы 

караган һәм караган өчен ата-ана түләвенең бер өлешен компенсацияләү 3947,2 мең сум; 

гомуми белем бирү учреждениеләрендә кайнар аш белән тәэмин итүне оештыру-3301,9 

мең сум; 

опекага (попечительлеккә) тапшырылган ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән 

мәхрүм калган балаларны карап тоту өчен айлык акчалата түләү һәм опекуннарга һәм 

попечительләргә тиешле түләү билгеләү һәм түләү буенча Татарстан Республикасы дәүләт 

вәкаләтләрен җирле үзидарә органнары тарафыннан гамәлгә ашыру өчен Татарстан 

Республикасы дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары бюджетларына субвенцияләрдән тыш, үз вазыйфаларын башкаручы 12823,00 мең сум 

күләмендә акча бирү каралган.; 

- 2021 ел 204,20 мең сум күләмендә, шул исәптән: 

мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларында баланы 

караган һәм караган өчен ата-ана түләвенең бер өлешен компенсацияләү 3947,2 мең сум; 

гомуми белем бирү учреждениеләренә кайнар аш белән тәэмин итүне оештыру-3434,0 мең 

сум; 

опекага (попечительлеккә) тапшырылган ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән 

мәхрүм калган балаларны карап тоту өчен айлык акчалата түләү һәм опекуннарга һәм 

попечительләргә тиешле түләү билгеләү һәм түләү буенча Татарстан Республикасы дәүләт 

вәкаләтләрен җирле үзидарә органнары тарафыннан гамәлгә ашыру өчен Татарстан 

Республикасы дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары бюджетларына субвенцияләрдән тыш, үз вазыйфаларын башкаручы 12823,00 мең сум 

акча; 

- 2022 ел 20 854,40 мең сум күләмендә. шул исәптән  

мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларында баланы 

караган һәм караган өчен ата-ана түләвенең бер өлешен компенсацияләү 3947,2 мең сум; 

кайнар аш белән тәэмин итүне оештыру - 3 571,40 мең сум; 

ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны опекунлыкка 

(попечительлеккә) бирелгән балаларны һәм опекунлыкка (попечительлеккә) алган балаларны 

карап тоту өчен айлык акчалата түләү билгеләү һәм түләү буенча Татарстан Республикасы дәүләт 

вәкаләтләрен җирле үзидарә органнары тарафыннан гамәлгә ашыру өчен муниципаль районнар 

һәм шәһәр округлары бюджетларына субвенцияләрдән тыш, үз вазыйфаларын башкаручы 

опекуннар һәм попечительләргә тиешле бүләкләүләр – 13 335,80 мең сум; 

«Физик культура һәм спорт» 11 нче бүлек буенча бюджет ассигнованиеләре 2020 елга – 

15015,02 мең сум, 2021 елга – 14 311,22 мең сум, 2022 елга-14 632,32 мең сум күләмендә 

планлаштырылган. 

«Физик культура һәм спорт» 11 бүлеге буенча бюджет ассигнованиеләре муниципаль 

максатчан программа кысаларында 2020-2022 елларга планлаштырылган:  

 «Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында физик культура, спорт һәм 

туризм үсеше."2020 елга-2634,2 мең сум, 2021 елга-1500,0 мең сум, 2022 елга-1500,0 мең сум. 

Шулай ук бу бүлектә Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының 

«Чирмешән «Спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесен тотуга чыгымнар 2020 елга - 

12380,82 мең сум, 2021 елга – 12 811,20 мең сум, 2022 елга-13 132,32 мең сум каралган   

«Муниципаль берәмлекләр бюджетларына гомуми характердагы бюджетара 

трансфертлар» 14 бүлеге буенча муниципаль берәмлекләрнең бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә дотацияләр һәм 2020 елга гомуми характердагы башка бюджетара трансфертлар 110 

574,10 мең сум, 2021 елга 111 199,40 мең сум, 2022 елга 112 836,40 мең сум күләмендә 

чагылдырыла. 



Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы бюджетының авыл 

җирлекләре бюджетлары белән бюджетара мөнәсәбәтләре (статья 2007 елның 2 августындагы 

38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендә) 

2020 елга һәм 2021 һәм 2022 елларның план чорына Бюджетара мөнәсәбәтләр Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы һәм Татарстан Республикасы Бюджет кодексы нигезендә, шулай 

ук «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә төзелде.  

Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр  

Муниципаль районнарның (шәһәр округларының) бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә дотацияләр, муниципаль районнарның хисаплы бюджет тәэмин ителешенең 

минималь дәрәҗәсенә ирешү һәм җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләренең финанс мөмкинлекләрен тигезләү зарурлыгыннан 

чыгып, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы белән расланган методика нигезендә 

билгеләнгән. 

2020 елга авыл җирлекләренең бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотация күләме 110 

574,10 мең сум, 2021 елга-111 199,40 мең сум, 2022 елга-112 836,40 мең сум. 

«Муниципаль районнарның җирле үзидарә органнарына җирлекләрнең региональ финанс 

ярдәме фондыннан җирлекләргә дотацияләр исәпләү һәм бирү буенча Татарстан Республикасы 

дәүләт вәкаләтләрен бирү турында " 22.12.2005 елдагы 132-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы нигезендә муниципаль районнарның җирле үзидарә органнарына тиешле 

субвенцияләр биреп, күрсәтелгән дәүләт вәкаләтләре бирелде.   

Җирлекләрнең региональ финанс ярдәме фондыннан җирлекләргә дотацияләр исәпләү һәм 

бирү буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр 2020 елга – 163,30 мең сум, 2021 елга – 172,50 мең сум, 2022 елга-167,80 мең сум.  

Шартлы рәвештә расланган чыгымнар 2021 елга – 12 371,00 мең сум, 2022 елга-25 070,00 

мең сум, бу Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы бюджеты чыгымнарының 

гомуми суммасының 2,5% ын һәм 5,0% ын тәшкил итә (максатчан билгеләнештәге Россия 

Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан бюджетара трансфертлар 

исәбеннән каралган бюджет чыгымнарын исәпкә алмыйча). 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының «2020 елга һәм 2021, 2022 

еллар план чорына бюджеты турында»гы карар проектына № 10,11 кушымтада бюджет 

акчаларын баш бүлүчеләр һәм бүлүчеләр буенча конкрет чыгымнар күләме китерелгән.  

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы бюджетының бюджет 

ассигнованиеләрен бюджет чыгымнары классификациясенең бүлекләре, бүлекчәләре, максатчан 

статьялары, төркемнәре буенча бүлү карар проектына 8,9 нчы кушымтада китерелгән.  

12,13 номерлы Кушымтада карар проектына бюджет ассигнованиеләрен максатчан 

статьялар (муниципаль программалар һәм эшчәнлекнең программасыз юнәлешләре), чыгымнар 

төрләре төркемнәре, бүлекләре, бүлекчәләре, 2021 һәм 2022 еллар план чорына бюджет 

чыгымнары классификациясенең бүлекләре буенча бүлү китерелгән. 

Бюджет дефицитсыз булыр дип планлаштырыла. 

 

 

Районның Финанс-бюджет палатасы рәисе                    Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Советы 2019 елның 13 декабре, № 256 

карарына карата 

1 кушымта 

 

2021 һәм 2022 еллар план чорына 2020 елга  кытлыкны финанслау чыганаклары 

КҮРСӘТКЕЧНЕҢ АТАМАСЫ КҮРСӘТКЕЧНЕҢ 

КОДЫ 
2020 2021 

2022 

  
БЮДЖЕТ КЫТЛЫГЫН ЭЧКЕ 

ФИНАНСЛАУ ЧЫГАНАКЛАРЫ 

     01 00 00 00 00 0000 

000 0,00 0,00 0,00 

     БЮДЖЕТ АКЧАЛАРЫН ИСӘПКӘ 

АЛУ СЧЕТЛАРЫНДА КАЛГАН 

АКЧАЛАРНЫ ҮЗГӘРТҮ 

01 05 00 00 00 0000 

000 0,00 0,00 0,00 

     Бюджет акчаларының калган өлешен 

арттыру 

01 05 00 00 00 0000 

500 691 707,22 

690 

961,92 

698 

280,54 

Бюджет акчаларының башка 

калдыкларын арттыру 

01 05 02 00 00 0000 

510 691 707,22 

690 

961,92 

698 

280,54 

Бюджет акчаларының башка 

калдыкларын арттыру 

01 05 02 01 00 0000 

510 691 707,22 

690 

961,92 

698 

280,54 

Муниципаль районнар бюджетлары 

акчаларының башка калдыкларын 

арттыру 

01 05 02 01 10 0000 

510 691 707,22 

690 

961,92 

698 

280,54 



Бюджет акчаларының калган өлешен 

киметү 

01 05 00 00 00 0000 

600 691 707,22 

690 

961,92 

698 

280,54 

Бюджет акчаларының башка 

калдыкларын киметү 

01 05 02 00 00 0000 

600 691 707,22 

690 

961,92 

698 

280,54 

Бюджет акчаларының башка 

калдыкларын киметү 
01 05 02 01 00 0000 

610 691 707,22 

690 

961,92 

698 

280,54 

Муниципаль районнар бюджетлары 

акчаларының башка калдыкларын 

киметү 

01 05 02 01 10 0000 

610 691 707,22 

690 

961,92 

698 

280,54 

      

 

 

Районның Финанс-бюджет палатасы рәисе                       Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Советы 2019 елның 13 декабре, № 256 

карарына карата 

3 кушымта 

 

 

2021,2022 елга Чирмешән муниципаль районы бюджетының фаразланган керем 

күләме 

 

   

(тыс.руб) 

Төркемнәрнең, төркемчәләрнең, 

статьяларның, ярдәмче статьяларның, 

элементларның, программаларның, 

икътисадый классификация кодларының 

атамасы 

Код дохода  

Сумма на 2021 

год, тыс.руб. 

Сумма на 

2022 год, 

тыс.руб. 

САЛЫМ ҺӘМ САЛЫМ БУЛМАГАН 

КЕРЕМНӘР              
 1 00 00000 00 0000 

000 226336,40 233872,90 

ТАБЫШКА САЛЫМНАР, КЕРЕМНӘР  1 01 00000 00 0000 

000 186418,90 192565,90 



Чыганагы салым агенты булган керемнәрдән 

физик затлар кеременә салым,аларга карата 

Россия Салым кодексының 227, ,227
1
  һәм 228 

статьялары нигезендә салым исәпләү һәм түләү 

башкарыла торган керемнәрдән 

тыш,керемнәреннән тыш, керемнәреннән салым 

агенты булган физик затлар керемнәренә салым 

 1 01 02010 01 0000 

110 186418,90 192565,9 

Автомобиль бензинына, туры куу бензинына, 

дизель ягулыгына, дизель һәм (яки) 

карбюратор ( инжектор) двигательләренә 

мотор майларына акцизлардан керемнәр 

 1 03 02000 01 0000 

110  17600,00 18500,00 

БЕРДӘМ КЕРЕМГӘ САЛЫМНАР  1 05 00000  00 0000 

000 
5761,50 5991,00 

Салым салуның гадиләштерелгән системасын 

куллануга бәйле рәвештә алына торган салым 

 1 05 01000 00 0000 

110 
5134,00 5339,00 

Салым салу объекты буларак керемнәрне 

сайлаган салым түләүчеләрдән алына торган 

салым 

 1 05  01010 01 0000 

110 
4005,00 4164 

Салым салу объекты буларак чыгымнар күләменә 

киметелгән керемнәрне сайлап алган салым 

түләүчеләрдән алына торган салым 

 1 05  01020 01 0000 

110 
1129,00 1175 

Бер тапкыр гына салына тоган авыл хуҗалыгы 

салымы 

 1 05 03000 01 0000 

110 
609,50 634 

Салым салуның патент системасын куллануга 

бәйле рәвештә алына торган салым 

 105 04000 02 0000 

110 
18,00 18 

САЛЫМНАР, ҖЫЕМНАР ҺӘМ ДАИМИ 

ТҮЛӘҮЛӘР КУЛЛАНУ ӨЧЕН ТАБИГЫЙ 

РЕСУРСЛАР 

 1 07 00000 00 0000 

110   
699,00 699 

Киң таралган файдалы казылмаларны чыгаруга 

салым 

 1 07  01020 01 0000 

110 
699,00 699 

ДӘҮЛӘТ ПОШЛИНАСЫ  1 08 00000 00 0000 

110 
1257,00 1257,00 

Гомуми юрисдикция судларында карала торган 

эшләр буенча дәүләт пошлинасы ( РФ Югары 

суды тарафыннан карала торган эшләр буенча 

дәүләт пошлинасыннан тыш) җәмәгать судьялары 

тарафыннан карала торган эшләр буенча дәүләт 

пошлинасы) 

 1 08 03010 01 0000 

110 1257,00 1257,00 

ДӘҮЛӘТ ҺӘМ МУНИЦИПАЛЬ 

МИЛЕКТӘГЕ МӨЛКӘТНЕ 

ФАЙДАЛАНУДАН КЕРЕМНӘР 

 1 11 00000 00 0000 

000 
13364,00 13559,00 

Дәүләт һәм муниципаль мөлкәтне (автоном 

учреждениеләр мөлкәтеннән, шулай ук дәүләт 

һәм муниципаль унитар предприятиеләр 

мөлкәтеннән тыш) түләүле файдалануга тапшыру 

өчен аренда яисә башка түләү рәвешендә алына 

торган керемнәр 

 1 11 05000 00 0000 

120 
13364,00 13559,00 

Дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләре 

өчен аренда түләве рәвешендә алына торган 

керемнәр, шулай ук күрсәтелгән җир 

кишәрлекләрен арендалау шартнамәләрен төзү 

хокукын сатудан кергән акчалар 

  1 11 05005 00 0000 

120 
9752,00 9947,00 



Дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә 

органнары, бюджеттан тыш дәүләт фондлары һәм 

алар төзегән учреждениеләр (автоном 

учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) оператив 

идарәсендәге мөлкәтне арендага бирүдән 

керемнәр) 

 1 11 05030 00 0000 

120 
3612,00 3612,00 

ТАБИГЫЙ РЕСУРСЛАРДАН 

ФАЙДАЛАНГАНДА ТҮЛӘҮЛӘР 

 1 12 00000 00 0000 

000 586,00 586,00 

Атмосфера һавасына стационар объектлар 

тарафыннан пычраткыч матдәләр чыгарган өчен 

түләү (башка кертемнәр) 

 1 12 01010 01 0000 

120 224,00 224,00 

Су объектларына пычраткыч матдәләр ташлаган 

өчен түләү 

 1 12 01030 01 0000 

120 29,00 29,00 

Җитештерү һәм куллану калдыкларын 

урнаштыру өчен түләү  

 1 12 01040 01 0000  

120 228,00 228,00 

Факель җайланмаларында яндырганда һәм (яки) 

юлдаш нефть газын таратканда барлыкка килә 

торган пычраткыч матдәләр чыгарган өчен түләү 

 1 12 01070 01 0000 

120 105,00 105,00 

ШТРАФЛАР, САНКЦИЯЛӘР, ЗЫЯННЫ 

КАПЛАУ 

 1 16 00000 00 0000 

000 650,00 715,00 

Әйләнә-тирә мохиткә китерелгән зыянны каплау 

турында дәгъвалар буенча түләүләр, шулай ук 

әйләнә-тирә мохиткә китерелгән зыянны ирекле 

каплаганда түләнә торган түләүләр (аеруча 

саклана торган табигать территорияләрендә 

әйләнә-тирә мохиткә китерелгән зыяннан тыш) 

муниципаль берәмлек бюджетына күчерелергә 

тиешле 

11611050010000100 

650,00 715,00 

ТҮЛӘҮСЕЗ КЕРЕМНӘР  2 00 00000 00 0000 

000 
464625,52 464407,64 

Россия Федерациясе бюджет системасының 

башка бюджетларыннан кире кайтарылмый 

торган кертемнәр 

 2 02 00000 00 0000 

000 
464625,52 464407,64 

Россия Федерациясе бюджет системасының 

башка бюджетларыннан дотацияләр 
 2 02 10000 00 0000 

150 
192,90 0,00 

Муниципаль районнарның бюджет тәэмин 

ителешен тигезләүгә дотацияләр  

 2 02 15001 05 0000 

150 
192,90 0,00 

Россия Федерациясе бюджет системасының 

башка бюджетларыннан субсидияләр 
 2 02 20000 00 0000 

150 
273207,30 272424,00 

Муниципаль район составына керүче 

җирлекләрнең бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсен 

тигезләү буенча муниципаль районнарның җирле 

үзидарә органнары вәкаләтләрен үтәгәндә 

барлыкка килә торган чыгым йөкләмәләрен 

финанслашу һәм муниципаль район составына 

керүче җирлекләр бюджетларына бюджетара 

трансфертларның башка рәвешләрен бирү 

максатларында муниципаль районнар 

бюджетларына субсидияләр (статья исеме 2007 

елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы законы редакциясендә) 

 2 02 29999 05 0000 

150 109916,60 111541,90 



Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында 

Һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез 

мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта 

гомуми белем бирүне оештыру буенча 

муниципаль районнар һәм шәһәр округлары 

җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен үтәгәндә 

барлыкка килә торган чыгым йөкләмәләрен 

финанслашу максатларында муниципаль 

районнар һәм шәһәр округлары бюджетларына 

субсидияләр (статья исеме 2007 елның 2 

августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы законы редакциясендә), балаларны 

карау һәм карау, муниципаль белем бирү 

оешмаларында балаларны карап тоту өчен 

шартлар тудыру 

 2 02 29999 05 0000 

150 158389,90 155981,30 

Каникул чорында балаларның ялын оештыруны 

тәэмин итү буенча җирле үзидарә органнары 

вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә торган 

чыгым йөкләмәләрен финанслашу максатларында 

муниципаль районнар һәм шәһәр округлары 

бюджетларына субсидияләр 

 2 02 29999 05 0000 

150 

4900,80 4900,80 

Россия Федерациясе бюджет системасының 

башка бюджетларыннан субвенцияләр 
 2 02 30000 00 0000 

150 
191225,32 191983,64 

Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында 

Һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез 

башлангыч гомуми, төп гомуми,урта гомуми 

белем алуга хокукларны гамәлгә ашыруның 

дәүләт гарантияләрен тәэмин итү өчен 

муниципаль район бюджетына субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 

150 
136894,50 136894,50 

Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин булган һәм 

түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп 

гомуми, урта гомуми белем, шулай ук өстәмә 

белем алуга хокукларны гамәлгә ашыруның 

дәүләт гарантияләрен тәэмин итүгә муниципаль 

район бюджетына субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 

150 

30592,80 30592,80 

Авыл җирлекләре бюджетларына дотацияләр 

исәпләү һәм бирү буенча ТР дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру өчен муниципаль район 

бюджетына субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 

150 

172,50 167,80 

Мәгариф өлкәсендә Татарстан Республикасының 

тапшырыла торган вәкаләтләрен үтәү өчен 

муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр (идарә итү чыгымнарын гамәлгә 

ашыру өчен) 

 2 02 30024 05 0000 

150 

357,50 371,30 

Белем бирү учреждениеләрен мәгълүмати-техник 

тәэмин итүне гамәлгә ашыру буенча вәкаләтләрне 

тормышка ашыру өчен муниципаль район 

бюджетына субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 

150 

4428,80 4433,50 

Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау комиссияләрен төзү һәм 

аларның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен муниципаль 

 2 02 30024 05 0000 

150 

387,60 402,40 



район бюджетына субвенцияләр 

Административ комиссияләр төзү һәм аларның 

эшчәнлеген оештыру буенча Татарстан 

Республикасы дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру өчен муниципаль район бюджетына 

субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 

150 

379,50 393,60 

Дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә Татарстан 

Республикасының тапшырылган вәкаләтләрен 

үтәүгә муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 

150 

357,50 371,30 

Җирле үзидарә органнары тарафыннан Архив 

эше өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен муниципаль 

районнар бюджетларына субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 

150 

59,60 59,60 

Җирле үзидарә органнары тарафыннан опека һәм 

попечительлек өлкәсендә Татарстан 

Республикасы дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру өчен муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр  

 2 02 30024 05 0000 

150 

983,20 1020,70 

Административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар 

исемлеген билгеләү буенча Татарстан 

Республикасы дәүләт вәкаләтләрен җирле үзидарә 

органнары тарафыннан гамәлгә ашыру өчен 

муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр    

 2 02 30024 05 0000 

150 

0,52 0,54 

Хайваннар чирләрен кисәтү һәм бетерү, аларны 

дәвалау, себер язвасы үләт базларын һәм 

биотермик чокырларны тотуга чаралар уздыруны 

оештыру өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыруга субвенцияләр 

2 02 30024 05 0000 

150 

583,80 583,80 

Күзәтүчесез хайваннарны тотуга, карап тотуга 

һәм аларның санын җайга салуга субвенцияләр  2 02 30024 05 0000 

150 
145,10 145,10 

Эпидемиягә каршы чаралар үткәрү буенча 

Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен 

җирле үзидарә органнары тарафыннан гамәлгә 

ашыру өчен муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр  

 2 02 30024 05 0000 

150 

303,10 311,50 

ТР муниципаль норматив хокукый актлары 

регистрын алып бару өчен кирәкле муниципаль 

районга керә торган җирлекләрдән мәгълүмат 

җыю буенча ТР дәүләт вәкаләтләрен җирле 

үзидарә органнары тарафыннан гамәлгә ашыру 

өчен муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр  

 2 02 30024 05 0000 

150 2,70 2,80 



Ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән 

мәхрүм калган балаларны опекага 

(попечительлеккә) бирелгән балаларга һәм 

опекунлыкка (попечительлеккә) алынган 

балаларга айлык акчалата түләү билгеләү һәм 

түләү буенча Татарстан Республикасы дәүләт 

вәкаләтләрен җирле үзидарә органнары 

тарафыннан гамәлгә ашыру өчен муниципаль 

районнар бюджетларына субвенцияләр  

 2 02 30027 05 0000 

150 12823,00 13335,80 

Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу 

буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен 

муниципаль районнар һәм шәһәр округлары 

бюджетларына субвенцияләр  

 2 02 35930 05 0000 

150 1174,50 1213,10 

Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә 

беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен муниципаль 

район составына керүче җирлекләр 

бюджетларына субвенцияләр исәпләү һәм бирү 

буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга 

муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр 

 2 02 35118 05 0000 

150 1567,50 1592,10 

Россия Федерациясендә гомуми юрисдикциядәге 

федераль судларның присяжный 

утырышчыларына кандидатлар исемлекләрен 

төзү (үзгәртү) буенча вәкаләтләрне финанс белән 

тәэмин итү өчен муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары бюджетларына субвенцияләр 

 2 02 35120 05 0000 

150 
11,60 91,40 

Башка бюджетара трансфертлар  2 02 40000 00 0000 

000 0,00   

Муниципаль районнар бюджетларына 

тапшырыла торган башка бюджетара 

трансфертлар  2 02 49999 05 0000 

150 0,00 0,00 

КЕРЕМНӘР БАРЛЫГЫ х 690961,92 698280,54 

 

 

Районның Финанс-бюджет палатасы рәисе                       Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Советы 2019 елның 13 декабре, № 256 

карарына карата 

4 кушымта 

 

2020 елга Татарстан Республикасы бюджетыннан алына торган бюджетара трансфертлар 

 

  

(в тыс.рублей) 

Төркемнәрнең, төркемчәләрнең, статьяларның, 

ярдәмче статьяларның, элементларның, 

программаларның, икътисадый классификация 

кодларының атамасы Код дохода  Сумма 

РФ бюджет системасының башка бюджетларыннан 

кире кайтарылмый торган кертемнәр  
 2 02 00000 00 0000 000 469915,80 

Россия Федерациясе бюджет системасының башка 

бюджетларыннан субсидияләр 
 2 02 20000 00 0000 150 279361,70 

Муниципаль район составына керүче 

җирлекләрнең бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсен 

тигезләү буенча муниципаль районнарның җирле 

үзидарә органнары вәкаләтләрен үтәгәндә 

барлыкка килә торган чыгым йөкләмәләрен 

финанслашу һәм муниципаль район составына 

керүче җирлекләр бюджетларына бюджетара 

трансфертларның башка рәвешләрен бирү 

максатларында муниципаль районнар 

бюджетларына субсидияләр  2 02 29999 05 0000 150 109306,70 

Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында 

Һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез 

мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта 

гомуми белем бирүне оештыру буенча муниципаль 

районнар һәм шәһәр округлары җирле үзидарә 

органнары вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә 

торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары бюджетларына субсидияләр (статья 

исеме 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы законы редакциясендә), 

балаларны карау һәм карау, муниципаль белем 

бирү оешмаларында балаларны карап тоту өчен 

шартлар тудыру  2 02 29999 05 0000 150 165154,20 



Муниципаль районнар һәм шәһәр округлары 

бюджетларына субсидияләр 

җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен үтәгәндә 

барлыкка килә торган чыгым йөкләмәләрен 

финанслашу максатларында  

каникул вакытында балаларның ялын оештыру  2 02 29999 05 0000 150 4900,80 

РФ бюджет системасының башка бюджетларыннан 

субвенцияләр  
 2 02 30000 00 0000 150 190554,10 

Муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында 

Һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез 

башлангыч гомуми, төп гомуми,урта гомуми белем 

алуга хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү өчен муниципаль район 

бюджетына субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 136894,50 

Муниципаль район бюджетына субвенцияләр. 

Авыл җирлекләре бюджетларына дотацияләр 

исәпләү һәм бирү буенча Татарстан Республикасы 

дәүләт вәкаләтләре 

 2 02 30024 05 0000 150 

30592,80 

Субвенции бюджету муниципального района. 

Государственные полномочия Республики 

Татарстан по расчету и предоставлению дотаций 

бюджетам сельских поселений) 

 2 02 30024 05 0000 150 

163,30 

Татарстан Республикасының тапшырылган 

вәкаләтләрен үтәүгә (гамәлгә ашыруга идарә итүгә) 

муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 

344,50 

Белем бирү учреждениеләрен мәгълүмати-техник 

тәэмин итүне гамәлгә ашыру буенча вәкаләтләрне 

тормышка ашыру өчен муниципаль район 

бюджетына субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 

4424,40 

Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау комиссияләрен төзү һәм 

аларның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен муниципаль 

район бюджетына субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 

374,10 

Административ комиссияләр төзү һәм аларның 

эшчәнлеген оештыру буенча Татарстан 

Республикасы дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

өчен муниципаль район бюджетына субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 

366,60 

Татарстан Республикасының дәүләт яшьләр 

сәясәте өлкәсендә тапшырылган вәкаләтләрен 

үтәүгә муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 

344,50 

Җирле үзидарә органнары тарафыннан Архив эше 

өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен муниципаль 

районнар бюджетларына субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 

59,60 

Җирле үзидарә органнары тарафыннан опека һәм 

попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасы 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен 

муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 

948,00 



Административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар 

исемлеген билгеләү буенча Татарстан 

Республикасы дәүләт вәкаләтләрен җирле үзидарә 

органнары тарафыннан гамәлгә ашыру өчен 

муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 

0,50 

Хайваннар чирләрен кисәтү һәм бетерү, аларны 

дәвалау, себер язвасы үләт базларын һәм 

биотермик чокырларны тотуга чаралар уздыруны 

оештыру өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыруга субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 

583,80 

Күзәтүчесез хайваннарны тотуга, карап тотуга һәм 

аларның санын җайга салуга субвенцияләр 
 2 02 30024 05 0000 150 

145,10 

Эпидемиягә каршы чаралар үткәрү буенча 

Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен 

җирле үзидарә органнары тарафыннан гамәлгә 

ашыру өчен муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 

295,00 

ТР муниципаль норматив хокукый актлары 

регистрын алып бару өчен кирәкле муниципаль 

районга керә торган җирлекләрдән мәгълүмат җыю 

буенча ТР дәүләт вәкаләтләрен җирле үзидарә 

органнары тарафыннан гамәлгә ашыру өчен 

муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр  2 02 30024 05 0000 150 2,60 

Ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм 

калган балаларны опекага (попечительлеккә) 

бирелгән балаларга һәм опекунлыкка 

(попечительлеккә) алынган балаларга айлык 

акчалата түләү билгеләү һәм түләү буенча 

Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен 

җирле үзидарә органнары тарафыннан гамәлгә 

ашыру өчен муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр  2 02 30027 05 0000 150 12329,80 

Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу 

буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен 

муниципаль районнар һәм шәһәр округлары 

бюджетларына субвенцияләр  2 02 35930 05 0000 150 1108,90 

Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә 

беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен муниципаль 

район составына керүче җирлекләр бюджетларына 

субвенцияләр исәпләү һәм бирү буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга муниципаль 

районнар бюджетларына субвенцияләр  2 02 35118 05 0000 150 1565,20 

Россия Федерациясендә гомуми юрисдикциядәге 

федераль судларның присяжный утырышчыларына 

кандидатлар исемлекләрен төзү (үзгәртү) буенча 

вәкаләтләрне финанс белән тәэмин итү өчен 

муниципаль районнар һәм шәһәр округлары 

бюджетларына субвенцияләр 

 2 02 35120 05 0000 150 

10,90 

     



 

 

 

 

 

Районның Финанс-бюджет палатасы рәисе                       Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Советы 2019 елның 13 декабре, № 256 

карарына карата 

5 кушымта 

 

 

2021,2022 елга Татарстан Республикасы бюджетыннан алына торган бюджетара 

трансфертлар 

 



   

(в тыс.рублей) 

Төркемнәрнең, төркемчәләрнең, 

статьяларның, ярдәмче статьяларның, 

элементларның, программаларның, 

икътисадый классификация 

кодларының атамасы Код дохода  2021 год 2022 год 

РФ бюджет системасының башка 

бюджетларыннан кире кайтарылмый 

торган кертемнәр  
 2 02 00000 00 0000 000 464625,52 464407,64 

Россия Федерациясе бюджет 

системасының башка бюджетларыннан 

дотацияләр 
 2 02 10000 00 0000 150 192,90 0,00 

Муниципаль районнарның бюджет тәэмин 

ителешен тигезләүгә дотацияләр  
 2 02 15001 05 0000 150 192,90 0,00 

Россия Федерациясе бюджет 

системасының башка бюджетларыннан 

субсидияләр 
 2 02 20000 00 0000 150 273207,30 272424,00 

Муниципаль район составына керүче 

җирлекләрнең бюджет тәэмин ителеше 

дәрәҗәсен тигезләү буенча муниципаль 

районнарның җирле үзидарә органнары 

вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә 

торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу 

һәм муниципаль район составына керүче 

җирлекләр бюджетларына бюджетара 

трансфертларның башка рәвешләрен бирү 

максатларында муниципаль районнар 

бюджетларына субсидияләр  2 02 29999 05 0000 150 109916,60 111541,90 

Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин 

булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта 

гомуми белем бирүне оештыру буенча 

муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары җирле үзидарә органнары 

вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә 

торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында муниципаль районнар һәм 

шәһәр округлары бюджетларына 

субсидияләр балаларны карау, муниципаль 

белем бирү оешмаларында балаларны 

карап тоту өчен шартлар тудыру  2 02 29999 05 0000 150 158389,90 155981,30 

Муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары бюджетларына субсидияләр 

җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен 

үтәгәндә барлыкка килә торган чыгым 

йөкләмәләрен финанслашу максатларында  

каникул вакытында балаларның ялын 

оештыру  2 02 29999 05 0000 150 4900,80 4900,80 

РФ бюджет системасының башка 

бюджетларыннан субвенцияләр 

000 2 02 30000 00 0000 

150 
191225,32 191983,64 



Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин 

булган һәм түләүсез башлангыч гомуми, 

төп гомуми,урта гомуми белем алуга 

хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү өчен 

муниципаль район бюджетына 

субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 136894,50 136894,50 

Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин 

булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта 

гомуми белем, шулай ук өстәмә белем 

алуга хокукларны гамәлгә ашыруның 

дәүләт гарантияләрен тәэмин итүгә 

муниципаль район бюджетына 

субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 

30592,80 30592,80 

Муниципаль район бюджетына 

субвенцияләр. Авыл җирлекләре 

бюджетларына дотацияләр исәпләү һәм 

бирү буенча Татарстан Республикасы 

дәүләт вәкаләтләре 

 2 02 30024 05 0000 150 

172,50 167,80 

Белем бирү өлкәсендә Татарстан 

Республикасының тапшырыла торган 

вәкаләтләрен үтәүгә (идарәче итүне 

гамәлгә ашыруга) муниципаль районнар 

бюджетларына субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 

357,50 371,30 

Белем бирү учреждениеләрен мәгълүмати-

техник тәэмин итүне гамәлгә ашыру 

буенча вәкаләтләрне тормышка ашыру 

өчен муниципаль район бюджетына 

субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 

4428,80 4433,50 

Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау комиссияләрен төзү һәм 

аларның эшчәнлеген оештыру буенча 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен 

муниципаль район бюджетына 

субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 

387,60 402,40 

Административ комиссияләр төзү һәм 

аларның эшчәнлеген оештыру буенча 

Татарстан Республикасы дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен 

муниципаль район бюджетына 

субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 

379,50 393,60 

Дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә 

Татарстан Республикасының тапшырылган 

вәкаләтләрен үтәүгә муниципаль районнар 

бюджетларына субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 

357,50 371,30 

Җирле үзидарә органнары тарафыннан 

Архив эше өлкәсендә Татарстан 

Республикасы дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру өчен муниципаль районнар 

бюджетларына субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 

59,60 59,60 



Җирле үзидарә органнары тарафыннан 

опека һәм попечительлек өлкәсендә 

Татарстан Республикасы дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен 

муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 

983,20 1020,70 

Административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи 

затлар исемлеген билгеләү буенча 

Татарстан Республикасы дәүләт 

вәкаләтләрен җирле үзидарә органнары 

тарафыннан гамәлгә ашыру өчен 

муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 

0,52 0,54 

Хайваннар чирләрен кисәтү һәм бетерү, 

аларны дәвалау, себер язвасы үләт 

базларын һәм биотермик чокырларны 

тотуга чаралар уздыруны оештыру 

өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыруга субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 

583,80 583,80 

Күзәтүчесез хайваннарны тотуга, карап 

тотуга һәм аларның санын җайга салуга 

субвенцияләр 

 2 02 30024 05 0000 150 

145,10 145,10 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  для осуществления органами 

местного самоуправления 

государственных полномочий РТ по 

проведению противоэпидемических 

мероприятий 

 2 02 30024 05 0000 150 

303,10 311,50 

ТР муниципаль норматив хокукый актлары 

регистрын алып бару өчен кирәкле 

муниципаль районга керә торган 

җирлекләрдән мәгълүмат җыю буенча ТР 

дәүләт вәкаләтләрен җирле үзидарә 

органнары тарафыннан гамәлгә ашыру 

өчен муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр  2 02 30024 05 0000 150 2,70 2,80 

Ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән 

мәхрүм калган балаларны опекага 

(попечительлеккә) бирелгән балаларга һәм 

опекунлыкка (попечительлеккә) алынган 

балаларга айлык акчалата түләү билгеләү 

һәм түләү буенча Татарстан Республикасы 

дәүләт вәкаләтләрен җирле үзидарә 

органнары тарафыннан гамәлгә ашыру 

өчен муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр  2 02 30027 05 0000 150 12823,00 13335,80 

Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә 

алу буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру өчен муниципаль районнар һәм 

шәһәр округлары бюджетларына 

субвенцияләр  2 02 35930 05 0000 150 1174,50 1213,10 



Хәрби комиссариатлар булмаган 

территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә 

алуны гамәлгә ашыру вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру өчен муниципаль район 

составына керүче җирлекләр 

бюджетларына субвенцияләр исәпләү һәм 

бирү буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыруга муниципаль районнар 

бюджетларына субвенцияләр  2 02 35118 05 0000 150 1567,50 1592,10 

Россия Федерациясендә гомуми 

юрисдикциядәге федераль судларның 

присяжный утырышчыларына кандидатлар 

исемлекләрен төзү (үзгәртү) буенча 

вәкаләтләрне финанс белән тәэмин итү 

өчен муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары бюджетларына субвенцияләр 

 2 02 35120 05 0000 150 11,60 91,40 

      

  

Районның Финанс-бюджет палатасы рәисе                       Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Советы 2019 елның 13 декабре, № 256 

карарына карата 

6 кушымта 

 

 

Бюджет керемнәренең баш администраторлары – җирле үзидарә органнары 

исемлеге  

 

 

КОД Бюджет коды 

Классификациясе 

Керем төркемнәренең, төркемчәләренең, статьяларының 

һәм ярдәмче статьяларының исеме 

 



 

 

Чирмешщн муниципаль районының  

җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы 

 

165       1 11 01050 05 0000  120        Хуҗалык ширкәтләренең һәм ширкәтләренең 

устав (җыелма) капиталларында өлешләргә 

туры килә торган табыш яисә муниципаль 

районнарга карый торган акцияләр буенча 

дивидендлар рәвешендә керемнәр 

165      1 11 02085 05 0000 120 Муниципаль районнар милкендәге  акцияләрне 

сату буенча аукционнар үткәрү барышында 

туплана торган суммаларны урнаштырудан 

керемнәр   

165      1 11 05013 05 0000 120      Дәүләт милке чикләнмәгән һәм муниципаль 

районнарның авыл җирлекләре һәм авылара 

территорияләре чикләрендә урнашкан җир 

кишәрлекләре өчен аренда түләве рәвешендә 

алына торган керемнәр, шулай ук күрсәтелгән 

җир кишәрлекләрен арендалау шартнамәләрен 

төзү хокукын сатудан кергән акчалар 

165     1 11 05025 05 0000  120     Аренда түләве рәвешендә алына торган 

керемнәр, шулай ук муниципаль районнар 

милкендә булган җирләрне арендалау 

шартнамәләрен төзү хокукын сатудан кергән 

акчалар (муниципаль бюджет һәм Автоном 

учреждениеләрнең җир кишәрлекләреннән  

тыш) 

 165        1 11 05035 05 0000 120      Муниципаль районнарның идарә органнары 

һәм алар тарафыннан төзелгән учреждениеләр ( 

муниципаль бюджет һәм автоном 

учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) оператив 

идарәсендәге мөлкәтне арендага бирүдән 

керемнәр 

 165   1 11 05075 05 0000 120   Муниципаль районнар казнасына кергән 

мөлкәтне арендага бирүдән керемнәр (җир 

кишәрлекләреннән тыш) 

165      1 11 07015 05 0000  120        Муниципаль районнар тарафыннан төзелгән 

муниципаль унитар предприятиеләрнең 

салымнарын һәм башка йөкләмәләрен 

түләгәннән соң кала торган табыш өлешен 

күчерүдән керемнәр 

165     1 11 09045 05 0000  120        Муниципаль районнар милкендә булган 

мөлкәтне (муниципаль автоном учреждениеләр 

мөлкәтеннән тыш, шулай ук муниципаль 

унитар предприятиеләр, шул исәптән казна 

предприятиеләре мөлкәтеннән тыш) файдалану 

165   1 13 02 065 05 0000 130 Муниципаль районнар мөлкәтен 

эксплуатацияләүгә бәйле чыгымнарны каплау 

тәртибендә керә торган керемнәр. 

165  1 13 01995 05 0000 130 Муниципаль районнар бюджетлары акчаларын 

алучылар тарафыннан түләүле хезмәтләр 

күрсәтүдән (эшләрдән) башка керемнәр 



165    1 14 01 050 05 0000  410       Муниципаль районнар милкендәге фатирларны 

сатудан керемнәр 

165     11402031050000      410       Муниципаль районнар тарафыннан төзелгән 

муниципаль унитар предприятиеләр мөлкәтен 

сатудан кергән табыш (күрсәтелгән мөлкәт 

буенча төп чараларны гамәлгә ашыру 

өлешендә) 

165     1 14 02031050000     440      Муниципаль районнар тарафыннан төзелгән 

муниципаль унитар предприятиеләр мөлкәтен 

сатудан кергән табыш (күрсәтелгән мөлкәт 

буенча төп чараларны гамәлгә ашыру 

өлешендә) 

165   1  14 02052 05 0000   410 Муниципаль районнарның идарә органнары 

карамагындагы учреждениеләр (муниципаль 

бюджет һәм автоном учреждениеләр 

мөлкәтеннән тыш) оператив идарәсендәге 

мөлкәтне әлеге мөлкәт буенча төп чараларны 

гамәлгә ашыру өлешендә сатудан керемнәр 

   165  114 02052 05 0000 440 Муниципаль районнарның идарә органнары 

карамагындагы учреждениеләр (муниципаль 

бюджет һәм автоном учреждениеләр 

мөлкәтеннән тыш) оператив идарәсендәге 

мөлкәтне әлеге мөлкәт буенча матди 

запасларны гамәлгә ашыру өлешендә сатудан 

керемнәр 

165   1  14 02053 05 0000  410 Муниципаль районнар милкендәге бүтән 

мөлкәтне (муниципаль бюджет һәм автоном 

учреждениеләр мөлкәтеннән, шулай ук 

муниципаль унитар предприятиеләр, шул 

исәптән казна предприятиеләре мөлкәтеннән 

тыш) сатудан күрсәтелгән мөлкәт буенча төп 

чараларны гамәлгә ашыру өлешендә керемнәр 

165  1 14 02053 05 0000 440 Муниципаль районнар милкендәге бүтән 

мөлкәтне (муниципаль бюджет һәм автоном 

учреждениеләр мөлкәтеннән, шулай ук 

муниципаль унитар предприятиеләр, шул 

исәптән казна предприятиеләре мөлкәтеннән 

тыш) сатудан алынган керемнәр күрсәтелгән 

мөлкәт буенча матди запасларны гамәлгә 

ашыру өлешендә) 

165  1 14 06 013 05 0000 430 Дәүләт милке чикләнмәгән һәм муниципаль 

районнарның авыл җирлекләре һәм авылара 

территорияләре чикләрендә урнашкан җир 

кишәрлекләрен сатудан кергән табыш  

165   114 06025 05 0000 430                 Муниципаль районнар милкендәге җир 

кишәрлекләрен (муниципаль бюджет һәм 

Автоном учреждениеләрнең җир 

кишәрлекләреннән тыш) сатудан керемнәр) 

165  1 17 01050 05 0000 180 Муниципаль районнар бюджетларына күчерелә 

торган ачыкланмаган түләүләр 

      

 



Чирмешән муниципаль районының финанс-бюджет палатасы 

500   1 08  07150 01 1000 110 Реклама конструкциясен урнаштыруга рөхсәт 

биргән өчен дәүләт пошлинасы(түләү суммасы 

(яңадан исәпләү, недоимка һәм тиешле түләү 

буенча бурыч, шул исәптән гамәлдән 

чыгарылган түләү буенча да) 

500   1 08  07150 01 4000 110 Реклама конструкциясен урнаштыруга рөхсәт 

биргән өчен дәүләт пошлинасы (башка 

кертемнәр) 

500   1 08 07174 01 1000 110 Муниципаль районның җирле үзидарә 

органнарына куркыныч, авыр йөк һәм (яки) зур 

габаритлы йөкләр ташуны гамәлгә ашыручы 

транспорт чараларын автомобиль юллары 

буенча хәрәкәткә махсус рөхсәт биргән өчен 

муниципаль районнар бюджетларына күчерелә 

торган (яңадан исәпләү, недоимка һәм тиешле 

түләү буенча бурыч, шул исәптән юкка 

чыгарылган түләү буенча да дәүләт пошлинасы) 

500   1 08 07174 01 4000 110 Муниципаль районның җирле үзидарә 

органнарына куркыныч, авыр йөк һәм (яки) зур 

габаритлы йөкләр ташуны гамәлгә ашыручы 

автомобиль юллары буенча хәрәкәткә махсус 

рөхсәт биргән өчен муниципаль районнар 

бюджетларына күчерелә торган дәүләт 

пошлинасы (башка кертемнәр) 

500   1 13 01995 05 0000 130 Муниципаль районнар бюджетлары акчаларын 

алучылар тарафыннан түләүле хезмәтләр 

күрсәтүдән (эшләрдән) башка керемнәр 

500   1 13 02065 05 0000 130 Муниципаль районнар мөлкәтен 

эксплуатацияләүгә бәйле чыгымнарны каплау 

тәртибендә керә торган керемнәр 

500   1 13 02995 05 0000 130 Муниципаль районнар бюджетлары 

чыгымнарын компенсацияләүдән башка 

керемнәр 

500 1 16 02020 02 0000 140 Муниципаль хокукый актларны бозган өчен 

административ хокук бозулар турында Россия 

Федерациясе субъектлары законнары белән 

билгеләнгән административ штрафлар  

500 1 16 07090 05 0000 140 Муниципаль районның муниципаль органы, 

(муниципаль казна учреждениесе) каршындагы 

йөкләмәләрне үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән 

очракта закон яки шартнамә нигезендә түләнгән 

башка штрафлар, неустойкалар, пенялар 

 

500    1 16 10031 05 0000 140 

Муниципаль район бюджеты акчаларын 

алучылар файда китерә торган иминият 

очраклары туганда зыянны каплау  

500 1 16 10061 05 0000 140 Муниципаль район (муниципаль казна 

учреждениесе) муниципаль контрактны 

төзегәннән читләшүгә китерелгән зыянны 

каплау максатларында түләүләр, шулай ук 

дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне 

сатып алу өлкәсендә контракт системасы 



турында Россия Федерациясе законнарын 

бозган өчен муниципаль район бюджетына 

күчерелергә тиешле башка акчалар 

(муниципаль юл фонды акчалары исәбеннән 

финанслана торган муниципаль контракттан 

тыш) 

500 1 16 10100 05 0000 140 Бюджет акчаларын законсыз яисә максатсыз 

файдалану нәтиҗәсендә китерелгән зыянны 

түләттерүгә салына торган (муниципаль 

районнар бюджетлары өлешендә) акчалата 

түләтүләр) 

 

500 1 16 10123 01 0000 140 

2020 елның 1 гыйнварына кадәр барлыкка 

килгән бурычларны түләү исәбенә керә торган 

акчалата түләтүләрдән (штрафлардан) керемнәр 

2020 елның 1 гыйнварына кадәр гамәлдә булган 

нормативлар буенча муниципаль берәмлек 

бюджетына күчерелергә тиеш 

500 1 16 10129 01 0000 140 2020 елның 1 гыйнварына кадәр барлыкка 

килгән бурычларны түләү исәбенә керә торган 

акчалата түләтүләрдән (штрафлардан) керемнәр 

2020 елның 1 гыйнварына кадәр гамәлдә булган 

нормативлар буенча федераль бюджетка һәм 

муниципаль берәмлек бюджетына күчерелергә 

тиеш 

500 1 16 11050 01 0000 140 Әйләнә-тирә мохиткә китерелгән зыянны 

каплау турында дәгъвалар буенча түләүләр, 

шулай ук әйләнә-тирә мохиткә китерелгән 

зыянны ирекле каплаганда түләнә торган 

түләүләр (аеруча саклана торган табигать 

территорияләрендә әйләнә-тирә мохиткә 

китерелгән зыяннан тыш) муниципаль берәмлек 

бюджетына күчерелергә тиешле 

500 1 16 11064 01 0000 140 Авыр йөкләр һәм (яки) зур габаритлы йөкләр 

ташуны гамәлгә ашыручы җирле әһәмияттәге 

автомобиль юлларына китерелә торган зыянны 

каплау максатларында түләнә торган түләүләр 

500   117 01050 05 0000  180       Муниципаль районнар бюджетларына күчерелә 

торган ачыкланмаган түләүләр 

500    1 17 05050 05 0000 180 Муниципаль районнар бюджетларының салым 

булмаган башка керемнәре 

500   2 02 15001 05 0000 150 Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 

муниципаль районнар бюджетларына 

дотацияләр 

500   2 02 15002 05 0000 150 

 

Бюджетларның баланслылыгын тәэмин итү 

чараларына ярдәм итүгә муниципаль районнар 

бюджеты дотацияләре 

500  2 02 20087 05 0000 150 Муниципальара характердагы җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә җирлекләр 

бюджетларыннан муниципаль районнар 

бюджетларына субсидияләр 

500  2 02 20298 05 0000 150 Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалауга 

ярдәм фонды дәүләт корпорациясеннән кергән 

акчалар исәбенә күпфатирлы йортларны 



капиталь ремонтлау чараларын тәэмин итүгә 

муниципаль районнар бюджетларына 

субсидияләр. 

500  2 02 20299 05 0000 150 Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалауга 

ярдәм фонды дәүләт корпорациясеннән килә 

торган акчалар исәбеннән гражданнарны авария 

хәлендәге торак фондыннан күчерү чараларын 

тәэмин итүгә муниципаль районнар 

бюджетларына субсидияләр. 

500  2 02 20301 05 0001 150 Бюджет чаралары исәбеннән күпфатирлы 

йортларны капиталь ремонтлау чараларын 

тәэмин итүгә муниципаль районнар 

бюджетларына субсидияләр 

500  2 02 20302 05 0002 150 Гражданнарны авария хәлендәге торак 

фондыннан күчерү чараларын тәэмин итүгә 

бюджет акчалары исәбеннән муниципаль 

районнар бюджетларына субсидияләр. 

500 2 02 25466 05 0000 150 300 меңгә кадәр халкы булган торак пунктларда 

муниципаль театрларның матди-техник базасын 

ныгыту өчен муниципаль районнар 

бюджетларына субсидияләр 

500 2 02 25519 05 0000 150 Мәдәният өлкәсенә ярдәм итү өчен муниципаль 

районнар бюджетларына субсидияләр 

500 2 02 25567 05 0000 150 Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү 

чараларын гамәлгә ашыруга муниципаль 

районнар бюджетларына субсидияләр 

500 2 02 29900 05 0000 150 Җирле бюджетлардан муниципаль районнар 

бюджетларына субсидияләр. 

500 2 02 29999 05 0000 150 Муниципаль районнар бюджетларына башка 

субсидияләр 

500 2 02 30024 05 0000 150 Россия Федерациясе субъектларының 

тапшырылган вәкаләтләрен үтәүгә муниципаль 

районнар бюджетына субвенцияләр 

500 2 02 30027 05 0000 150 Опекун гаиләсендә һәм тәрбиягә бала алган 

гаиләдә баланы тәрбияләү өчен муниципаль 

районнар бюджетларына субвенцияләр, шулай 

ук тәрбиягә бала алган ата-анага тиешле бүләк 

бирү. 

500 2 02 35118 05 0000 150 Хәрби комиссариатлары булмаган 

территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны 

гамәлгә ашыру өчен муниципаль районнар 

бюджетларына субвенцияләр 

500 2 02 35120 05 0000 150 Россия Федерациясендә гомуми 

юрисдикциядәге федераль судларның 

присяжный утырышчыларына кандидатлар 

исемлекләрен төзү (үзгәртү) вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру өчен муниципаль районнар 

бюджетларына субвенцияләр. 

500 2 02 35930 05 0000 150 Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу 

өчен муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр 

500 202 40014 05 0000 150 Төзелгән килешүләр нигезендә җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 



вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыру өчен 

җирлекләр бюджетларыннан муниципаль 

районнар бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 

500 202 45160 05 0000 150 Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен муниципаль 

районнар бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 

500 202 49999 05 0000 150                    Муниципаль районнар бюджетларына 

тапшырыла торган башка бюджетара 

трансфертлар 

500   2 04 05020 05 0000 150 Муниципаль районнар бюджеты акчаларын 

алучыларга дәүләтнеке булмаган оешмалар 

тарафыннан бирелә торган акчадан кергән акча 

керемнәре 

500   2 04 05099 05 0000 150 Дәүләтнеке булмаган оешмалардан муниципаль 

районнар бюджетларына башка түләүләр. 

500    2 07 05020 05 0000 150 Физик затлар тарафыннан муниципаль 

районнар бюджеты акчаларын алучыларга 

бирелә торган акчадан керемнәр. 

500    2 07 05030 05 0000 150 Муниципаль районнар бюджетларына башка 

кире кайтарылмый торган кертемнәр 

500    208 05000 05 0000 150 Артык түләнгән яисә артык алынган салымнар, 

җыемнар һәм башка түләүләр суммаларын кире 

кайтаруны(зачетны) гамәлгә ашыру өчен 

муниципаль районнар бюджетларыннан 

(муниципаль районнар бюджетларына) 

күчерелгән акчалар, шулай ук мондый кире 

кайтаруны үз вакытында башкармаган өчен 

процентлар суммалары һәм артык алынган 

суммаларга исәпләнгән процентлар суммалары. 

500   2 18 05010 05 0000 150 Бюджет учреждениеләре тарафыннан узган 

елларда субсидияләрнең калган калдыкларын 

кире кайтарудан муниципаль районнар 

бюджетларының керемнәре 

500  2 18 05020 05 0000 150 Автоном учреждениеләр тарафыннан узган 

еллардагы субсидия калдыкларын кире 

кайтарудан муниципаль районнар 

бюджетларының керемнәре 

500  2 18 60010 05 0000 150 Максатчан билгеләнештәге субсидияләр, 

субвенцияләр һәм башка бюджетара 

трансфертларның калган калдыкларын 

җирлекләр бюджетларыннан кире кайтарудан 

муниципаль районнар бюджетларының 

керемнәре 

500 218 60020 05 0000 150 Максатчан билгеләнеше булган субсидияләр, 

субвенцияләр һәм башка бюджетара 

трансфертларның калган калдыкларын дәүләт 

бюджеттан тыш фондлары бюджетларыннан 

кире кайтарудан муниципаль районнар 

бюджетларының керемнәре 



500 219 25018 05 0000 150 "2014 - 2017 елларга һәм 2020 елга кадәр чорга 

авыл территорияләрен тотрыклы үстерү" 

федераль максатчан программасы чараларын 

гамәлгә ашыруга муниципаль районнар 

бюджетларыннан субсидияләр калдыкларын 

кире кайтару 

500 2 19 25020 05 0000 150 

 

2015 - 2020 елларга "Торак" федераль максатчан 

программасының "Яшь гаиләләрне торак белән 

тәэмин итү" ярдәмче программасы чараларына 

муниципаль районнар бюджетларыннан 

субсидияләр калдыкларын кире кайтару 

500 2 19 25021 05 0000 150 

 

2015 - 2020 елларга "Торак" федераль максатчан 

программасының "Россия Федерациясе 

субъектлары торак төзелешен үстерү 

программаларын стимуллаштыру" 

подпрограммасы чараларына муниципаль 

районнар бюджетларыннан субсидияләр 

калдыкларын кире кайтару 

500 2 19 25495 05 0000 150 

 

"2016 - 2020 елларга Россия Федерациясендә 

физик культураны һәм спортны үстерү" 

федераль максатчан программасы чараларын 

финанс белән тәэмин итүгә муниципаль 

районнар бюджетларыннан субсидияләр 

калдыкларын кире кайтару 

500 2 19 25498 05 0000 150 

 

2016-2020 елларга мәгарифне үстерү федераль 

максатчан программасы чараларын финанс 

белән тәэмин итүгә муниципаль районнар 

бюджетларыннан субсидияләр калдыкларын 

кире кайтару 

500 2 19 45147 05 0000 150 

 

Муниципаль мәдәният учреждениеләренә 

дәүләт ярдәме күрсәтүгә муниципаль районнар 

бюджетларыннан башка бюджетара 

трансфертлар калдыкларын кире кайтару 

500 2 19 45148 05 0000 150 

 

Авыл җирлекләре территорияләрендәге 

муниципаль мәдәният учреждениеләренең иң 

яхшы хезмәткәрләренә дәүләт ярдәме өчен 

муниципаль районнар бюджетларыннан башка 

бюджетара трансфертларның калган өлешен 

кире кайтару 

500 2 19 45160 05 0000 150 

 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен тапшырыла 

торган башка бюджетара трансфертларның 

муниципаль районнар бюджетларыннан калган 

өлешен кире кайтару 

500 2 19 45457 05 0000 150 

 

Авыр тормыш хәлендә калган балаларның ялын 

һәм сәламәтләндерүен финанс белән тәэмин 

итүгә бәйле чараларны муниципаль районнар 

бюджетларыннан кире кайтару 

500 2 19 60010 05 0000 150 

 

Максатчан билгеләнештәге субсидияләрнең, 

субвенцияләрнең һәм башка бюджетара 

трансфертларның узган еллардагы муниципаль 



районнар бюджетларыннан калган калган 

калдыкларын кире кайтару 

 

 

Районның Финанс-бюджет палатасы рәисе                       Ш.Ф. Гатин 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Советы 2019 елның 13 декабре, № 256 

карарына карата 

7 кушымта 

 

 



 

Баш администраторлар һәм  Чирмешән муниципаль районының бюджет кытлыгын 

финанслау чыганаклары  администраторлары - җирле үзидарә органнары исемлеге 

 

 

Код 

Бюджет 

классификациясе 

коды 

Керем төркемнәренең, төркемчәләренең, статьяларының һәм ярдәмче 

статьяларының исеме 

Чирмешән муниципаль районының финанс-бюджет палатасы 

500 

01 05 02 0105 0000 

510 

Муниципаль районнар бюджетлары акчаларының башка калган 

калдыкларын арттыру 

500 01 05 02 0105 0000 

610 

Муниципаль районнар бюджетлары акчаларының башка калдыкларын 

киметү 

   
 

 

 

Районның Финанс-бюджет палатасы рәисе                       Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Советы 2019 елның 13 декабре, № 256 

карарына карата 



8 кушымта 

 

2020 елга район бюджеты чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, 

максатчан статьялары һәм чыгымнар төрләре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү 

 

 

 

 

 

Атамасы 

Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма,мең 

сумнарда 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 01 00 00 0 00 00000 000 53 403,65 

Россия Федерациясе субъектының һәм 

муниципаль берәмлекнең иң югары 

вазыйфаи заты эшләве 01 02 00 0 00 00000 000 1 825,00 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 01 02 99 0 00 00000 000 1 825,00 

Муниципаль берәмлек Башлыгы 01 02 99 0 00 02030  000 1 825,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 01 02 99 0 00 02030  100 1 825,00 

Дәүләт хакимиятенең закон чыгару 

(вәкиллекле) органнары һәм муниципаль 

берәмлекләрнең вәкиллекле органнары 

эшчәнлеге 01 03 00 0 00 00000 000 9 924,35 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 01 03 99 0 00 00000 000 9 924,35 

Үзәк аппарат 01 03 99 0 00 02040 000 9 924,35 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 01 03 99 0 00 02040 100 6 254,20 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 01 03 99 0 00 02040 200 3 520,15 

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 03 99 0 00 02040 800 150,00 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма 

органнары, җирле администрацияләр 

эшчәнлеге 01 04 00 0 00 0000 0  000 18 597,50 

“2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының мәгариф 

системасын үстерү " муниципаль 

программасы 01 04 02 0 00 0000 0 000 344,50 

Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру 01 04 02 2 08 2530 2 000 344,50 



Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 01 04 02 2 08 2530 2 100 344,50 

“Татарстан Республикасында юстицияне 

үстерү " дәүләт программасы 01 04 24 0 00 0000 0 000 2,60 

Татарстан Республикасы муниципаль 

норматив хокукый актлары регистрын алып 

бару өчен кирәкле муниципаль районга 

керүче җирлекләрдән мәгълүмат җыю 

буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 01 04 24 1 01 2539 0 000 2,60 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 01 04 24 1 01 2539 0 200 2,60 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 01 04 99 0 00 00000 000 18 250,40 

Үзәк аппарат 01 04 99 0 00 02040 000 17 905,90 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 01 04 99 0 00 02040 100 13 224,10 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 01 04 99 0 00 02040 200 4 575,80 

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 04 99 0 00 02040 800 106,00 

Яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 01 04 99 0 00 25240 000 344,50 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 01 04 99 0 00 25240 100 344,50 

Суд системасы 01 05 00 0 00 0000 0 000 10,90 

Россия Федерациясендә гомуми 

юрисдикциядәге федераль судларның 

присяжный утырышчыларына кандидатлар 

исемлеген төзү (үзгәртү)  01 05 99 0 00 5120 0 000 10,90 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 01 05 99 0 00 5120 0 200 10,90 

Финанс, салым һәм таможня органнары 

һәм финанс (финанс-бюджет) күзәтчелеге 

органнары эшчәнлеген тәэмин итү 01 06 00 0 00 00000  000 6 912,70 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 01 06 99 0 00 00000 000 6 912,70 

Үзәк аппарат 01 06 99 0 00 02040 000 6 912,70 



Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 01 06 99 0 00 02040 100 5 809,70 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 01 06 99 0 00 02040 200 1 098,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 06 99 0 00 02040 800 5,00 

Резерв фондлары 01 11 99 0 00 0741 1 000 3838,60 

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 11 99 0 00 0741 1 800 3838,60 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 01 13 00 0 00 00000  000 12294,60 

“Татарстан Республикасы 

гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү " 

дәүләт программасы  01 13 03 0 00 0000 0 000 948,00 

«Гаиләләрнең социаль-икътисадый хәлен 

яхшырту » ярдәмче программасы  01 13 03 5 00 0000 0 000 948,00 

"Ятим балаларны һәм ата-ана каравыннан 

мәхрүм калган балаларны гаиләгә тәрбиягә 

урнаштыру өчен уңайлы шартлар тудыру» 

төп чарасы 01 13 03 5 03 0000 0 000 948,00 

Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 01 13 03 5 03 2533 0 000 948,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 01 13 03 5 03 2533 0 100 948,00 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 01 13 99 0 00 00000 000 11 346,60 

Үзәк аппарат 01 13 99 0 00 02040 000 4 412,40 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 01 13 99 0 00 02040 100 2 381,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 01 13 99 0 00 02040 200 2 027,90 

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 13 99 0 00 02040 800 3,00 

Дәүләтнең башка йөкләмәләрен үтәү 01 13 99 0 00 09203 000 2 326,80 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 01 13 99 0 00 09203 100 622,30 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 01 13 99 0 00 09203 200 1 704,50 



сатып алу 

Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау комиссияләрен төзү һәм 

аларның эшчәнлеген оештыру буенча 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 01 13 99 0 00 25260 000 374,10 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 01 13 99 0 00 25260 100 374,10 

Административ комиссияләр эшчәнлеген 

барлыкка китерү һәм оештыру буенча 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 01 13 99 0 00 25270 000 366,60 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 01 13 99 0 00 25270 100 366,60 

Архив эше өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру 01 13 99 0 00 25340 000 59,60 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 01 13 99 0 00 25340 200 59,60 

Административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи 

затлар исемлеген билгеләү буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 01 13 99 0 00 2535 0 000 0,50 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 01 13 99 0 00 2535 0 100 0,50 

Оешмалар милкенә һәм җир салымына 

салым түләү 01 13 99 0 00 0295 0 000 1 843,10 

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 13 99 0 00 0295 0 800 1 843,10 

Үзәкләштерелгән бухгалтерия эшчәнлеген 

тәэмин итү 01 13 99 0 00 2990 0 000 304,10 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 01 13 99 0 00 2990 0 100 274,10 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 01 13 99 0 00 2990 0 200 30,00 



Архив эшчәнлеген тәэмин итү 01 13 99 0 00 44099 000 550,50 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 01 13 99 0 00 44099 100 375,20 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 01 13 99 0 00 44099 200 175,30 

Гражданлык хәле актларын теркәү 01 13 99 0 00 59300 000 1 108,90 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 01 13 99 0 00 59300 100 1 050,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 01 13 99 0 00 59300 200 58,90 

Милли оборона 02 00 00 0 00 0000 0 000 1 565,20 

Мобилизацион һәм хәрбиләрдән тыш 

әзерлек 02 03 00 0 00 0000 0 000 1 565,20 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 02 03 99 0 00 0000 0 000 1 565,20 

Хәрби комиссариатлар булмаган 

территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә 

алуны гамәлгә ашыру 02 03 99 0 00 5118 0 000 1 565,20 

Бюджетара трансфертлар 02 03 99 0 00 5118 0 500 1 565,20 

Милли куркынычсызлык һәм хокук 

саклау эшчәнлеге 03 00 00 0 00 0000 0 000 2 425,70 

Халыкны һәм территорияләрне табигый һәм 

техноген характердагы гадәттән тыш 

хәлләрдән яклау, гражданнар оборонасы 03 09 00 0 00 0000 0 000 1 523,20 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 03 09 99 0 00 0000 0 000 1 523,20 

Милли иминлек һәм хокук саклау 

эшчәнлеге өлкәсендә органнар эшләве 03 09 99 0 00 2026 7 000 1 523,20 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 03 09 99 0 00 2026 7 100 1 511,20 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 03 09 99 0 00 2026 7 200 12,00 

Халыкны һәм территорияләрне табигый һәм 

техноген характердагы гадәттән тыш 

хәлләрдән яклау, гражданнар оборонасы 03 14 00 0 00 0000 0 000 902,50 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 03 14 99 0 00 0000 0 000 902,50 



Балигъ булмаганнар арасында гаилә 

иминлеге һәм хокук бозуларны кисәтү 03 14 99 0 00 6099 0 000 301,50 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 03 14 99 0 00 6099 0 100 301,50 

Иҗтимагый тәртип пунктлары эшчәнлеге 03 14 99 0 00 6099 1 000 601,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 03 14 99 0 00 6099 1 100 601,00 

Милли икътисад 04 00 00 0 00 0000 0 000 23 842,50 

Авыл хуҗалыгы һәм балыкчылык 04 05 00 0 00 0000 0 000 728,90 

"Татарстан Республикасында авыл 

хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы 

продукциясе, чимал һәм азык-төлек 

базарларын җайга салу" дәүләт 

программасы 04 05 28 0 00 0000 0 000 728,90 

“Хайваннар авыруларын кисәтү һәм 

халыкны кеше һәм хайваннар өчен уртак 

булган авырулардан яклау " төп чарасы 04 05 28 0 01 0000 0 000 728,90 

Хайваннар авыруларын кисәтү һәм бетерү, 

аларны дәвалау, күзәтүчесез хайваннарны 

тоту һәм карап тоту, халыкны кеше һәм 

хайваннар өчен уртак чирләрдән саклау 

чараларын уздыруны оештыру өлкәсендә 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 04 05 28 0 01 2536 0 000 728,90 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 04 05 28 0 01 2536 0 200 728,90 

Транспорт 04 08 00 0 00 0000 0 000 7 313,60 

Халыкка транспорт хезмәтләре күрсәтү 

өлкәсендәге вәкаләтләрне гамәлгә ашыру 

һәм муниципаль район чикләрендә 

җирлекләр арасында халыкка транспорт 

хезмәте күрсәтүне оештыру 04 08 99 0 00 0250 0 000 7 313,60 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 04 08 99 0 00 0250 0 200 7 313,60 

Юл хуҗалыгы (юл фондлары) 04 09 00 0 00 0000 0 000 15 800,00 

2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль 

районының "Юл эшләре " муниципаль 

программасы 04 09 13 0 01 0365 0 000 15 800,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 04 09 13 0 01 0365 0 200 15 800,00 

Әйләнә-тирә мохитне саклау 06 00 00 0 00 0000 0 000 2 032,50 

Үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы 06 03 00 0 00 0000 0 000 2 032,50 



объектларын һәм аларның яшәү тирәлеген 

саклау 

"Әйләнә-тирә мохитне саклау һәм табигый 

ресурслардан һәм экологик хәлне тәэмин 

итүне яхшырту буенча табигать саклау 

чараларыннан рациональ файдалану" 

муниципаль программасы 

06 03 09 1 01 7446 0 000 2 032,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 

06 03 09 1 01 7446 0 200 2 032,50 

Мәгариф 07 00 00 0 00 0000 0 000 425 266,89 

Мәктәпкәчә белем бирү 07 01 00 0 00 0000 0 000 85 745,96 

“2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының мәгариф 

системасын үстерү " муниципаль 

программасы 07 01 02 0 00 0000 0 000 85 745,96 

“Чирмешән муниципаль районының 

мәктәпкәчә белем бирүне үстерү " ярдәмче 

программасы   07 01 02 1 00 0000 0 000 85 745,96 

Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин булган 

һәм түләүсез башлангыч гомуми, төп 

гомуми, урта гомуми белем алуга 

хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү, муниципаль 

гомуми белем бирү оешмаларында 

балаларга өстәмә белем бирүне тәэмин итү 

өчен субвенцияләр 07 01 02 1 01 2537 0 000 30 592,80 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү 07 01 02 1 01 2537 0 600 30 592,80 

Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларын үстерү 07 01 02 1 03 4200 0 000 18 410,76 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү 07 01 02 1 03 4200 0 600 18 410,76 

Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин булган 

һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч 

гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем 

бирүне оештыру буенча муниципаль 

районнарның һәм шәһәр округларының 

җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен 

үтәгәндә барлыкка килә торган чыгым 

йөкләмәләрен финанслашу максатларында 

финанслашу чыганагы муниципаль 

районнар һәм шәһәр округлары 

бюджетларына субсидияләр булган 

мәктәпкәчә белем бирү оешмаларын үстерү, 

муниципаль белем бирү оешмаларында 

балаларга өстәмә белем бирүне тәэмин 

итүне, балаларны карау һәм карау, 07 01 02 1 03 S005 0 000 36 742,40 



муниципаль белем бирү оешмаларында 

балаларны карап тоту өчен шартлар 

тудыруны оештыру 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү 07 01 02 1 03 S005 0 600 36 742,40 

Гомуми белем бирү 07 02 00 0 00 0000 0 000 285 437,52 

«2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының мәгариф 

системасын үстерү » муниципаль 

программасы 07 02 02 0 00 0000 0 000 285 437,52 

«2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының гомуми белем 

бирү системасын үстерү»  ярдәмче 

программасы 07 02  02 2 00 0000 0 000 285 437,52 

Гомуми белем бирү оешмаларын, мәктәп – 

балалар бакчаларын да кертеп, үстерү 07 02  02 2 02 4210 0 000 49 585,42 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү 07 02  02 2 02 4210 0 600 49 585,42 

Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин булган 

һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч 

гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем 

алуга хокукларны гамәлгә ашыруның 

дәүләт гарантияләрен тәэмин итү, 

муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында балаларга өстәмә белем 

бирүне тәэмин итү 07 02  02 2 08 0000 0 000 136 894,50 

Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин булган 

һәм түләүсез башлангыч гомуми, төп 

гомуми, урта гомуми белем алуга 

хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү, муниципаль 

гомуми белем бирү оешмаларында 

балаларга өстәмә белем бирүне тәэмин итү 

өчен субвенцияләр 07 02  02 2 08 2528 0 000 136 894,50 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү 07 02  02 2 08 2528 0 600 136 894,50 



Мәктәпләрне дә кертеп, гомуми белем бирү 

оешмаларын үстерү – муниципаль мәгариф 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин булган 

һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч 

гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем 

бирүне оештыру буенча муниципаль 

районнарның һәм шәһәр округларының 

җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен 

үтәгәндә барлыкка килә торган чыгым 

йөкләмәләрен финанслашу максатларында 

муниципаль районнар һәм шәһәр округлары 

бюджетларына субсидияләр булган балалар 

бакчалары, муниципаль белем бирү 

оешмаларында балаларга өстәмә белем 

бирүне тәэмин итүне, балаларны карау һәм 

карау, муниципаль белем бирү 

оешмаларында балаларны карап тоту өчен 

шартлар тудыруны оештыру 07 02  02 2 02 S005 0 000 98 957,60 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү 07 02  02 2 02 S005 0 600 98 957,60 

Өстәмә белем бирү 07 03 00 0 00 0000 0 000 22 782,05 

"2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының өстәмә белем 

бирү программаларын тормышка 

ашыручы күппрофильле өстәмә белем 

бирү учреждениесен үстерү» ярдәмче 

программасы   07 03 02 3 01 0001 0 000 1 983,30 

Өстәмә гомуми белем бирү 

программаларын гамәлгә ашыручы өстәмә 

белем бирү күппрофильле оешмаларын 

үстерү 07 03 02 3 01 4231 0 000 1 983,30 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү 07 03 02 3 01 4231 0 600 1 983,30 

Муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары җирле үзидарә органнары 

вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә 

торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында муниципаль районнар һәм 

шәһәр округлары бюджетларына 

субсидияләр булган өстәмә гомуми белем 

бирү программаларын гамәлгә ашыручы 

күппрофильле өстәмә белем бирү 

оешмаларын үстерү, муниципаль белем 

бирү оешмаларында балаларга өстәмә 

белем бирүне оештыру, балаларны карап 

тоту һәм карау өчен шартлар тудыру, 

муниципаль белем бирү оешмаларында 

балаларны карап тоту өчен шартлар тудыру. 07 03 02 3 01 S005 0 000 3 958,20 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 07 03 02 3 01 S005 0 600 3 958,20 



учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы " Балалар сәнгать 

мәктәбе» МБУнең балаларга эстетик 

белем һәм тәрбия бирүне үстерү ярдәмче 

программасы 07 03 02 3 01 0002 0 000 16 840,55 

Өстәмә белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы сәнгать-эстетик 

юнәлештәге өстәмә белем бирү 

оешмаларын үстерү 07 03 02 3 01 4232 0 000 5 592,91 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү 07 03 02 3 01 4232 0 600 5 592,91 

Муниципаль районнарның һәм шәһәр 

округларының җирле үзидарә органнары 

вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә 

торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында муниципаль районнар һәм 

шәһәр округлары бюджетларына 

субсидияләр булган өстәмә белем бирү 

программаларын гамәлгә ашыручы сәнгать-

эстетик юнәлештәге өстәмә белем бирү 

оешмаларын үстерү, муниципаль белем 

бирү оешмаларында балаларга өстәмә 

белем бирүне оештыру, балаларны карап 

тоту һәм карау өчен шартлар тудыру, 

муниципаль белем бирү оешмаларында 

балаларны карап тоту өчен шартлар тудыру. 07 03 02 3 01 S005 0 000 11 247,64 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү 07 03 02 3 01 S005 0 600 11 247,64 

Яшьләр сәясәте 07 07 00 0 00 0000 0 000 13 928,22 

Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру 

программасы " муниципаль программасы 

07 07 10 4 01 4319 0 000 1 584,98 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында" 2020 елга 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында финанслау 

чыганагы-җирле бюджет акчалары" 07 07 10 4 01 4319 0 600 1 584,98 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү 07 07 10 4 01 S005 0 000 2 062,00 

“Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру 

программасы " муниципаль программасы 07 07 10 4 01 S005 0 600 2 062,00 

муниципаль мәгариф оешмаларында 

Һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез 

мәктәпкәчә ,башлангыч гомуми, төп 07 07 10 4 01 4319 1 000 5 331,44 



гомуми, урта гомуми белем бирүне 

оештыру буенча муниципаль районнарның 

һәм шәһәр округларының җирле үзидарә 

органнары вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка 

килә торган чыгым йөкләмәләрен 

финанслашу максатларында муниципаль 

районнар һәм шәһәр округлары 

бюджетларына субсидияләр бирү чыганагы 

булып тора, муниципаль белем бирү 

оешмаларында балаларга өстәмә белем 

бирүне тәэмин итүне, балаларны карау һәм 

карау, муниципаль белем бирү 

оешмаларында балаларны карап тоту өчен 

шартлар тудыруны оештыру 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү 07 07 10 4 01 4319 1 600 5 331,44 

«2019 елга Татарстан яшьләре» муниципаль 

программасы җирле бюджет акчалары 

булган финанслау чыганагы булып тора 07 07 38 1 01S 232 0 000 4 949,80 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү 07 07 38 1 01S 232 0 000 4 900,80 

Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру 

буенча чаралар 07 07 38 1 01S 232 0 000 4 900,80 

"Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру, 

аларны савыктыруны оештыру һәм 

сәламәтләндерү нәтиҗәлелеген арттыру" 

төп чарасы 07 07 38 1 01S 232 0 600 4 900,80 

Финанслашу чыганагы булып муниципаль 

районнар һәм шәһәр округлары 

бюджетларына субсидияләр торган ялны 

оештыру һәм сәламәтләндерү буенча 

чаралар 07 07 38 1 01S 232 0 000 49,00 

җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен 

үтәгәндә барлыкка килә торган чыгым 

йөкләмәләрен финанслашу максатларында  07 07 38 1 01S 232 0 000 49,00 

Каникул вакытында балаларның ялын 

оештыру 07 07 38 1 01S 232 0 600 49,00 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 07 09 00 0 00 0000 0 000 17 373,14 

Җирле бюджет финанслау чыганагы 

булган ялны оештыру, сәламәтләндерүне 

оештыру чаралары 07 09 02 0 00 0000 0 000 17 343,14 

Яшьләр сәясәте учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 07 09 02 2 08 0000 0 000 4 424,40 

Башка бюджет ассигнованиеләре 07 09  02 2 08 2530 1 000 4 424,40 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 07 09  02 2 08 2530 1 100           4 332,45 



Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 07 09  02 2 08 2530 1 200 81,95 

Башка бюджет ассигнованиеләре 07 09  02 2 08 2530 1 800 10,00 

"2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районы мәгариф бүлеге" 

МКУ " Балалар һәм яшьләр өчен 

чаралар үткәрү» подпрограммасы  07 09  02 2 09 4360 0  000 870,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 07 09  02 2 09 4360 0  200 870,00 

"2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль 

районы мәгариф оешмаларының 

эшчәнлеген тәэмин итүче оешмалар" 

ярдәмче программасы»   07 09 02 5 00 0000 0 000 12 048,74 

Белем бирү эшчәнлеген тәэмин итүче 

оешмаларны үстерү 07 09 02 5 01 4350 0 000 1 378,14 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 07 09 02 5 01 4350 0 100 100,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 07 09 02 5 01 4350 0 200 1 007,10 

Башка бюджет ассигнованиеләре 07 09 02 5 01 4350 0 800 271,04 

Белем бирү эшчәнлеген тәэмин итүне 

гамәлгә ашыручы оешмаларны үстерү, 

өстәмә финанслау чыганагы булып 

муниципаль районнар һәм шәһәр округлары 

бюджетларына субсидияләр торган, 

муниципаль мәгариф оешмаларында төп 

гомуми белем бирү программалары буенча 

һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез 

мәктәпкәчә,башлангыч гомуми, төп гомуми, 

урта гомуми белем бирүне оештыру буенча 

муниципаль районнарның һәм шәһәр 

округларының җирле үзидарә органнары 

вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә 

торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында, муниципаль белем бирү 

оешмаларында балаларга өстәмә белем 

бирүне тәэмин итүне, балаларны карау һәм 

карау, муниципаль белем бирү 

оешмаларында балаларны карап тоту өчен 

шартлар тудыруны оештыру 07 09 02 5 01 S005 0 000 2 325,60 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 07 09 02 5 01 S005 0 100 1 190,49 



Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 07 09 02 5 01 S005 0 200 864,21 

Башка бюджет ассигнованиеләре 07 09 02 5 01 S005 0 800 270,90 

Укыту-методик кабинетлар, 

үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, хуҗалык 

хезмәте күрсәтү төркемнәре, уку 

фильмотекалары, мәктәпара укыту-

җитештерү комбинатлары, логопед 

пунктлары 07 09 02 5 02 4520 0 000 2 785,70 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 07 09 02 5 02 4520 0 100 2 436,23 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 07 09 02 5 02 4520 0 200 349,47 

Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин булган 

һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч 

гомуми,төп гомуми, урта гомуми белем 

бирүне оештыру буенча муниципаль 

районнарның һәм шәһәр округларының 

җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен 

үтәгәндә барлыкка килә торган чыгым 

йөкләмәләрен финанслашу максатларында 

муниципаль районнар һәм шәһәр округлары 

бюджетларына субсидияләр булган дәүләт 

(муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару 

һәм хезмәтләр күрсәтү, муниципаль белем 

бирү оешмаларында балаларга өстәмә 

белем бирүне тәэмин итүне, балаларны 

карау һәм карау, муниципаль белем бирү 

оешмаларында балаларны карап тоту өчен 

шартлар тудыруны оештыру 07 09 02 5 02 S005 0 000 5 559,30 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 07 09 02 5 02 S005 0 100 5 559,30 

"2017-2020 елларга Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль 

районында хокук бозуларны һәм 

җинаятьләрне профилактикалау 

эшчәнлеген оештыру" муниципаль 

программасы 07 09 06 1 094360 0 000 30,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 07 09 06 1 094360 0 200 30,00 



Мәдәният, кинематография һәм 

массакүләм мәгълүмат чаралары 08 00  00 0 00 0000 0 000 37 707,76 

 Мәдәният 08 01 00 0 00 0000 0 000 36 477,76 

“2020-2022 елларга Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы мәдәниятен үстерү " муниципаль 

программасы 08 01 08 0 00 0000 0 000 36 477,76 

Чирмешән муниципаль районында музей 

эшен саклау һәм үстерү " ярдәмче 

программасы» 08 01 08 1 01 0000 0 000 2 833,27 

Музейлар эшчәнлеген тәэмин итү 08 01 08 1 01 4409 0 000 2 833,27 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү 08 01 08 1 01 4409 0 600 2 833,27 

«ТР Чирмешән районында яшәүче 

халыкның тарихи мирасын җыю,өйрәнү 

һәм пропагандалау " ярдәмче 

программасы 08 01 08 1 01 0000 1 000 2 754,70 

Музейлар эшчәнлеген тәэмин итү 08 01 08 1 01 4409 1 000 2 754,70 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү 08 01 08 1 01 4409 1 600 2 754,70 

“Чирмешән муниципаль районында 

китапханә эшен үстерү " ярдәмче 

программасы 08 01 08 3 01 0000 0 000 16 395,54 

Китапханәләр эшчәнлеген тәэмин итү 08 01 08 3 01 4409 0 000 16 395,54 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү 08 01 08 3 01 4409 0 600 16 395,54 

"Милли мәдәниятне һәм 

кинематографияне саклау һәм үстерү" 

программасы 08 01 08 4 01 0000 0 000 12 828,85 

Клублар һәм мәдәни-ял итү үзәкләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 08 01 08 4 01 4409 1 000 12 828,85 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү 08 01 08 4 01 4409 1 600 12 828,85 

" Мәдәният өлкәсендә башка чаралар 

үткәрү төп чарасы» 08 01 08 6 01 0000 0 000 1 665,40 

Мәдәният өлкәсендә чаралар 08 01 08 6 01 0000 0 000 1 665,40 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү 08 01 08 6 01 1099 0 600 1 665,40 

Мәдәният, кинематография өлкәсендә 

башка мәсьәләләр 08 04 00 0 00 0000 0 000 1 230,00 

2020-2022 елларга Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль 08 04 08 0 00 0000 0 000 1 230,00 



районы мәдәниятен үстерү " муниципаль 

программасы» 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

"Мәдәният бүлеге" МУ " мәдәният 

учреждениеләренең үзәкләштерелгән 

хисаплылыгы» подпрограммасы  08 04 08 Ж 01 4520 0 000 1 230,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 08 04 08 Ж 01 4520 0 100 1 064,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 08 04 08 Ж 01 4520 0 200 166,00 

Сәламәтлек 09 00 00 0 00 0000 0 000 295,00 

Санитар-эпидемиологик иминлек 09 07 00 0 00 0000 0 000 295,00 

"Авыруларны профилактикалау һәм 

сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру.  

Беренчел медик-санитар ярдәмне үстерү» 09 07 01 1 00 0000 0 000 295,00 

Иммунопрофилактиканы да кертеп, 

йогышлы авыруларны профилактикалау " 

төп чарасы» 09 07 01 1 02 0000 0 000 295,00 

Дезинфекция, дезинсекция һәм 

дератизация, санитар-эпидемияләргә каршы 

(профилактик) чараларны, лаборатор 

тикшеренүләр методларын кулланып 

уздырыла торган чараларны, йогышлы 

авырулар учакларында, шулай ук йогышлы 

авырулар барлыкка килү яисә таралу өчен 

шартлар булган һәм саклана торган 

территорияләрдә һәм биналарда гамәлгә 

ашыруны оештыру буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 09 07 01 1 02 0211 0 000 295,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 09 07 01 1 02 0211 0 200 295,00 

Социаль сәясәт 10 00  00 0 00 0000 0 000 19 578,90 

Гаилә һәм балачакны саклау 10 04 00 0 00 0000 0 000 19 578,90 

2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының мәгариф 

системасын үстерү " муниципаль 

программасы» 10 04 02 0 00 0000 0 000 3 947,20 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 

министрлыгының коррупциягә каршы 

сәясәтен тормышка ашыру гамәлләре 

турында хисаплар" 10 04 02 6 01 1320 0 000 3 947,20 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм башка 

түләүләр 10 04 02 6 01 1320 0 300 3 947,20 

Муниципаль программасы "сәламәт 

туклану укучылар" 10 04 03 1 02 0551 0 000 3 301,90 



Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү 10 04 03 1 02 0551 0 600 3 301,90 

“Татарстан Республикасы 

гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү " 

дәүләт программасы 10 04 03 0 00 0000 0 000 12 329,80 

«Гаиләләрнең социаль-икътисадый хәлен 

яхшырту " ярдәмче программасы» 10 04 03 5 00 0000 0 000 12 329,80 

Тәрбиягә бала алган гаиләгә балаларны 

карау өчен түләүләр 10 04 03 5 03 1313 0 000 6 325,20 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм башка 

түләүләр 10 04 03 5 03 1313 0 300 6 325,20 

Тәрбиягә бала алган ата-ананы бүләкләү 10 04 03 5 03 1312 0 000 3 174,20 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм башка 

түләүләр 10 04 03 5 03 1312 0 300 3 174,20 

Опекуннарның гаиләләренә балаларны 

карап тоту өчен түләүләр 10 04 03 5 03 1313 0 000 2 830,40 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм башка 

түләүләр 10 04 03 5 03 1313 0 300 2 830,40 

Физик культура һәм спорт 11 00 00 0 00 0000 0 000 15 015,02 

Физик культура  11 01 00 0 00 0000 0 000 12 380,82 

"2020 елга Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районында балалар-

яшүсмерләр спортын үстерү" 

подпрограммасы» 11 01 10 1 01 4820 0 000 12 380,82 

Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр 

эшчәнлеген тәэмин итү 11 01 10 1 01 4820 0 000 12 380,82 

Бюджет учреждениеләренә ,автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 

бирү 11 01 10 1 01 4820 0 600 6 427,82 

«2020 елга Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районында балалар-

яшүсмерләр спортын үстерү»ярдәмче 

программасы (аларны финанслашу 

чыганагы-муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары бюджетларына субсидияләр), 

муниципаль районнарның һәм шәһәр 

округларының җирле үзидарә органнары 

вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә 

торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында, муниципаль районнар һәм 

шәһәр округлары бюджетларына 

субсидияләр., муниципаль белем бирү 

оешмаларында балаларга өстәмә белем 

бирүне оештыру, балаларны карап тоту һәм 

карау өчен шартлар тудыру, муниципаль 

белем бирү оешмаларында балаларны карап 

тоту өчен шартлар тудыру., 11 01 10 1 01 S005 0 000 5 953,00 

Бюджет учреждениеләренә ,автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр 11 01 10 1 01 S005 0 600 5 953,00 



 

 

Районның Финанс-бюджет палатасы рәисе                       Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бирү 

Массакүләм спорт 11 02 00 0 00 0000 0 000 2 634,20 

“Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында физик 

культураны, спорт һәм туризмны үстерү 

" муниципаль программасы 11 02 10 1 01 1287 0 000 2 634,20 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 11 02 10 1 01 1287 0 200 2 634,20 

Гомуми характердагы РФ субъектлары 

һәм муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына бюджетара трансфертлар  14 00 00 0 00 0000 0 000 110 574,10 

Россия Федерациясе субъектларының һәм 

муниципаль берәмлекләрнең бюджет 

тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр 14 01 00 0 00 0000 0 000 110 574,10 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 14 01 99 0 00 0000 0  000 110 574,10 

Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә дотацияләр  14 01 98 0 00 S004 0 000 110 410,50 

Бюджетара трансфертлар 14 01 99 0 00 S004 0 500 110 410,50 

Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә җирлекләргә финанс ярдәменең 

региональ фондыннан җирлекләргә 

дотацияләр исәпләү һәм бирү буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга муниципаль 

районнар бюджетларына субвенцияләр 

булган җирлекләрнең бюджет тәэмин 

ителешен тигезләүгә Татарстан 

Республикасы бюджетыннан бирелә торган 

дотацияләр  14 01 99 0 00 8006 0 000 163,60 

Бюджетара трансфертлар 14 01 99 0 00 8006 0 500 163,60 

Барлыгы         691 707,22 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Советы 2019 елның 13 декабре, № 256 

карарына карата 

9 кушымта 

 

 

Бюджет ассигнованиеләрен 2021 һәм 2022 еллар план чорына район бюджеты 

чыгымнарын классификацияләүнең бүлекләре һәм бүлекчәләре,максатчан статьялары 

һәм чыгымнар төрләре буенча бүлү 

Атамасы Рз ПР ЦСР ВР 2021 2022 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 01 00 00 0 00 00000 000 48 970,82 50 412,94 

Россия Федерациясе субъектының һәм 

муниципаль берәмлекнең иң югары 

вазыйфаи заты эшләве 01 02 00 0 00 00000 000 2 200,00 2 400,00 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 01 02 99 0 00 00000 000 2 200,00 2 400,00 

Муниципаль берәмлек Башлыгы 01 02 99 0 00 02030  000 2 200,00 2 400,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 01 02 99 0 00 02030  100 2 200,00 2 400,00 

Дәүләт хакимиятенең закон чыгару 

(вәкиллекле) органнары һәм муниципаль 

берәмлекләрнең вәкиллекле органнары 

эшчәнлеге 01 03 00 0 00 00000 000 9 343,80 9 717,00 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 01 03 99 0 00 00000 000 9 343,80 9 717,00 

Үзәк аппарат 01 03 99 0 00 02040 000 9 343,80 9 717,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 01 03 99 0 00 02040 100 6 395,00 6 500,00 



максатларында персоналга түләү чыгымнары 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 01 03 99 0 00 02040 200 2 832,80 3 100,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 03 99 0 00 02040 800 116,00 117,00 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма 

органнары, җирле администрацияләр 

эшчәнлеге 01 04 00 0 00 0000 0  000 17 257,40 17 545,10 

“2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль 

районының мәгариф системасын үстерү " 

муниципаль программасы 01 04 02 0 00 0000 0 000 357,50 371,30 

Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру 01 04 02 2 08 2530 2 000 357,50 371,30 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 01 04 02 2 08 2530 2 100 357,50 371,30 

“Татарстан Республикасында юстицияне 

үстерү " дәүләт программасы 01 04 24 0 00 0000 0 000 2,70 2,80 

Татарстан Республикасы муниципаль 

норматив хокукый актлары регистрын алып 

бару өчен кирәкле муниципаль районга 

керүче җирлекләрдән мәгълүмат җыю буенча 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 01 04 24 1 01 2539 0 000 2,70 2,80 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 01 04 24 1 01 2539 0 200 2,70 2,80 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 01 04 99 0 00 00000 000 16 897,20 17 171,00 

Үзәк аппарат 01 04 99 0 00 02040 000 16 539,70 16 799,70 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 01 04 99 0 00 02040 100 10 665,60 10 825,60 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 01 04 99 0 00 02040 200 5 767,10 5 867,10 

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 04 99 0 00 02040 800 107,00 107,00 

Яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 01 04 99 0 00 25240 000 357,50 371,30 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 01 04 99 0 00 25240 100 357,50 371,30 

Суд системасы 01 05 00 0 00 0000 0 000 11,60 91,40 



Россия Федерациясендә гомуми 

юрисдикциядәге федераль судларның 

присяжный утырышчыларына кандидатлар 

исемлеген төзү (үзгәртү)  01 05 99 0 00 5120 0 000 11,60 91,40 

дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 01 05 99 0 00 5120 0 200 11,60 91,40 

Финанс, салым һәм таможня органнары 

һәм финанс (финанс-бюджет) күзәтчелеге 

органнары эшчәнлеген тәэмин итү 01 06 00 0 00 00000  000 6 259,50 6 462,70 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 01 06 99 0 00 00000 000 6 259,50 6 462,70 

Үзәк аппарат 01 06 99 0 00 02040 000 6 259,50 6 462,70 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 01 06 99 0 00 02040 100 4 992,00 5 127,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 01 06 99 0 00 02040 200 1 266,00 1 334,20 

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 06 99 0 00 02040 800 1,50 1,50 

Резерв фондлары 01 11 99 0 00 0741 1 000 3 838,60 3 838,60 

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 11 99 0 00 0741 1 800 3 838,60 3 838,60 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 01 13 00 0 00 00000  000 10 059,92 10 358,14 

2014-2020 елларга «Татарстан Республикасы 

гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү» 

дәүләт программасы 01 13 03 0 00 0000 0 000 983,20 1 020,70 

“2015-2020 елларга " гаиләләрнең социаль-

икътисадый хәлен яхшырту» ярдәмче 

программасы 01 13 03 5 00 0000 0 000 983,20 1 020,70 

"Ятим балаларны һәм ата-ана каравыннан 

мәхрүм калган балаларны гаиләгә тәрбиягә 

урнаштыру өчен уңайлы шартлар тудыру" 

төп чарасы 01 13 03 5 03 0000 0 000 983,20 1 020,70 

Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 01 13 03 5 03 2533 0 000 983,20 1 020,70 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 01 13 03 5 03 2533 0 100 983,20 1 020,70 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 01 13 99 0 00 00000 000 9 076,72 9 337,44 

Үзәк аппарат 01 13 99 0 00 02040 000 4 018,80 4 119,80 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 01 13 99 0 00 02040 100 2 231,00 2 331,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 01 13 99 0 00 02040 200 1 779,00 1 779,00 



сатып алу 

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 13 99 0 00 02040 800 8,80 9,80 

Дәүләтнең башка йөкләмәләрен үтәү 01 13 99 0 00 09203 000 468,00 478,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 01 13 99 0 00 09203 100 468,00 478,00 

Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау комиссияләрен төзү һәм 

аларның эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 01 13 99 0 00 25260 000 387,60 402,40 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 01 13 99 0 00 25260 100 387,60 402,40 

Административ комиссияләр эшчәнлеген 

барлыкка китерү һәм оештыру буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 01 13 99 0 00 25270 000 379,50 393,60 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 01 13 99 0 00 25270 100 379,50 393,60 

Архив эше өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру 01 13 99 0 00 25340 000 59,60 59,60 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 01 13 99 0 00 25340 200 59,60 59,60 

Административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи 

затлар исемлеген билгеләү буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 01 13 99 0 00 25350 000 0,52 0,54 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 01 13 99 0 00 25350 100 0,52 0,54 

Оешмалар милкенә һәм җир салымына салым 

түләү 01 13 99 0 00 02950 000 1 838,70 1 838,70 

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 13 99 0 00 02950 800 1 838,70 1 838,70 

Үзәкләштерелгән бухгалтерия эшчәнлеген 

тәэмин итү 01 13 99 0 00 29900 000 174,10 211,70 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 01 13 99 0 00 29900 100 170,10 207,70 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 01 13 99 0 00 29900 200 4,00 4,00 



итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 

Архив эшчәнлеген тәэмин итү 01 13 99 0 00 44099 000 575,40 620,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 01 13 99 0 00 44099 100 400,40 420,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 01 13 99 0 00 44099 200 175,00 200,00 

Гражданлык хәле актларын теркәү 01 13 99 0 00 59300 000 1 174,50 1 213,10 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 01 13 99 0 00 59300 100 1 000,00 1 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 01 13 99 0 00 59300 200 174,50 213,10 

Милли оборона 02 00 00 0 00 0000 0 000 1 567,50 1 592,10 

Мобилизацион һәм хәрбиләрдән тыш 

әзерлек 02 03 00 0 00 0000 0 000 1 567,50 1 592,10 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 02 03 99 0 00 0000 0 000 1 567,50 1 592,10 

Хәрби комиссариатлар булмаган 

территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә 

алуны гамәлгә ашыру 02 03 99 0 00 5118 0 000 1 567,50 1 592,10 

Бюджетара трансфертлар 02 03 99 0 00 5118 0 500 1 567,50 1 592,10 

Милли куркынычсызлык һәм хокук 

саклау эшчәнлеге 03 00 00 0 00 0000 0 000 2 527,20 2 627,80 

Халыкны һәм территорияләрне табигый һәм 

техноген характердагы гадәттән тыш 

хәлләрдән яклау, гражданнар оборонасы 03 09 00 0 00 0000 0 000 1 580,60 1 643,40 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 03 09 99 0 00 0000 0 000 1 580,60 1 643,40 

Милли иминлек һәм хокук саклау эшчәнлеге 

өлкәсендә органнар эшләве 03 09 99 0 00 2026 7 000 1 580,60 1 643,40 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 03 09 99 0 00 2026 7 100 1 580,60 1 643,40 

Милли куркынычсызлык һәм хокук саклау 

эшчәнлеге өлкәсендә башка мәсьәләләр 03 14 00 0 00 0000 0 000 946,60 984,40 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 03 14 99 0 00 0000 0 000 946,60 984,40 

Балигъ булмаганнар арасында гаилә иминлеге 

һәм хокук бозуларны кисәтү 03 14 99 0 00 6099 0 000 946,60 984,40 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 03 14 99 0 00 6099 0 100 946,60 984,40 



функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 

Милли икътисад 04 00 00 0 00 0000 0 000 18 328,90 19 228,90 

Авыл хуҗалыгы һәм балыкчылык 04 05 00 0 00 0000 0 000 728,90 728,90 

"Татарстан Республикасында авыл 

хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы 

продукциясе, чимал һәм азык-төлек 

базарларын җайга салу" дәүләт программасы 04 05 28 0 00 0000 0 000 728,90 728,90 

“Хайваннар авыруларын кисәтү һәм халыкны 

кеше һәм хайваннар өчен уртак булган 

авырулардан яклау " төп чарасы 04 05 28 0 01 0000 0 000 728,90 728,90 

Хайваннар авыруларын кисәтү һәм бетерү, 

аларны дәвалау, күзәтүчесез хайваннарны 

тоту һәм карап тоту, халыкны кеше һәм 

хайваннар өчен уртак чирләрдән саклау 

чараларын уздыруны оештыру өлкәсендә 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 04 05 28 0 01 2536 0 000 728,90 728,90 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 04 05 28 0 01 2536 0 200 728,90 728,90 

Юл хуҗалыгы (юл фондлары) 04 09 00 0 00 0000 0 000 17 600,00 18 500,00 

2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль 

районының “ Юл эшләре " муниципаль 

программасы 04 09 13 0 01 0365 0 000 17 600,00 18 500,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 04 09 13 0 01 0365 0 200 17 600,00 18 500,00 

Әйләнә-тирә мохитне саклау 06 00 00 0 00 0000 0 000 2 032,50 2 032,50 

Үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы 

объектларын һәм аларның яшәү тирәлеген 

саклау 06 03 00 0 00 0000 0 000 2 032,50 2 032,50 

"Әйләнә-тирә мохитне саклау һәм табигый 

ресурслардан һәм экологик хәлне тәэмин 

итүне яхшырту буенча табигать саклау 

чараларыннан рациональ файдалану" 

муниципаль программасы 

06 03 09 1 01 7446 0 000 2 032,50 2 032,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 

06 03 09 1 01 7446 0 200 2 032,50 2 032,50 

Мәгариф 07 00 00 0 00 0000 0 000 419 640,42 408 939,32 

Мәктәпкәчә белем бирү 07 01 00 0 00 0000 0 000 83 322,80 83 992,80 

“2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль 

районының мәгариф системасын үстерү " 

муниципаль программасы 07 01 02 0 00 0000 0 000 83 322,80 83 992,80 

“Чирмешән муниципаль районының 

мәктәпкәчә белем бирүне үстерү " ярдәмче 

программасы  07 01 02 1 00 0000 0 000 83 322,80 83 992,80 

Мәктәпкәчә белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы муниципаль мәгариф 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин булган 

һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, 07 01 02 1 01 2537 0 000 30 592,80 30 592,80 



төп гомуми, урта гомуми белем, шулай ук 

өстәмә белем алуга хокукларны гамәлгә 

ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин итү 

өчен муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары бюджетларына субвенцияләр  

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 07 01 02 1 01 2537 0 600 30 592,80 30 592,80 

Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларын үстерү 07 01 02 1 03 4200 0 000 52 730,00 53 400,00 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 07 01 02 1 03 4200 0 600 52 730,00 53 400,00 

Гомуми белем бирү 07 02 00 0 00 0000 0 000 288 453,55 276 564,02 

“2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль 

районының мәгариф системасын үстерү " 

муниципаль программасы 07 02 02 0 00 0000 0 000 288 453,55 276 564,02 

«2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль 

районының гомуми белем бирү системасын 

үстерү " ярдәмче программасы 07 02  02 2 00 0000 0 000 288 453,55 276 564,02 

Гомуми белем бирү оешмаларын, мәктәп – 

балалар бакчаларын да кертеп, үстерү 07 02  02 2 02 4210 0 000 151 559,05 139 669,52 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 07 02  02 2 02 4210 0 600 151 559,05 139 669,52 

Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин булган 

һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, 

төп гомуми, урта гомуми белем алуга 

хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү, муниципаль 

гомуми белем бирү оешмаларында балаларга 

өстәмә белем бирүне тәэмин итү 07 02  02 2 08 0000 0 000 136 894,50 136 894,50 

Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин булган 

һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, 

төп гомуми, урта гомуми белем алуга 

хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү, муниципаль 

гомуми белем бирү оешмаларында балаларга 

өстәмә белем бирүне тәэмин итү 07 02  02 2 08 2528 0 000 136 894,50 136 894,50 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 07 02  02 2 08 2528 0 600 136 894,50 136 894,50 

Өстәмә белем бирү 07 03 00 0 00 0000 0 000 21 679,50 21 829,50 

"2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль 

районының өстәмә белем бирү 

программаларын тормышка ашыручы 

күппрофильле өстәмә белем бирү 

учреждениесен үстерү» ярдәмче программасы  07 03 02 3 01 0001 0 000 4 952,10 5 002,10 

Өстәмә гомуми белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы өстәмә белем бирү 

күппрофильле оешмаларын үстерү 07 03 02 3 01 4231 0 000 4 952,10 5 002,10 



Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 07 03 02 3 01 4231 0 600 4 952,10 5 002,10 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы " Балалар сәнгать 

мәктәбе» МБУнең балаларга эстетик белем 

һәм тәрбия бирүне үстерү ярдәмче 

программасы 07 03 02 3 01 0002 0 000 16 727,40 16 827,40 

Өстәмә белем бирү программаларын гамәлгә 

ашыручы сәнгать-эстетик юнәлештәге өстәмә 

белем бирү оешмаларын үстерү 07 03 02 3 01 4232 0 000 16 727,40 16 827,40 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 07 03 02 3 01 4232 0 600 16 727,40 16 827,40 

Яшьләр сәясәте 07 07 00 0 00 0000 0 000 14 484,50 14 649,50 

“Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру 

программасы " муниципаль программасы 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында 2020 елга" 07 07 10 4 01 4319 0 000 3 579,40 3 575,30 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 07 07 10 4 01 4319 0 600 3 579,40 3 575,30 

“2020 елга Татарстан яшьләре " муниципаль 

программасы»  07 07 10 4 01 4319 1 000 6 004,30 6 173,40 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 07 07 10 4 01 4319 1 600 6 004,30 6 173,40 

Каникуллар вакытында балаларның ялын 

оештыру буенча җирле үзидарә органнары 

вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә торган 

чыгым йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында финанслашу чыганагы булып 

торучы муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары бюджетларына субсидияләр 

торган ялны оештыру чаралары 07 07 38 1 01 2132 0 000 4 900,80 4 900,80 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 07 07 38 1 01 2132 0 600 4 900,80 4 900,80 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 07 09 00 0 00 0000 0 000 11 700,07 11 903,50 

“2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль 

районының мәгариф системасын үстерү " 

муниципаль программасы 07 09 02 0 00 0000 0 000 11 700,07 11 903,50 

"2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль 

районының белем бирү сыйфатын бәяләүне 

гамәлгә ашыручы мәгълүмати-методик үзәкне 

үстерү" подпрограммасы 07 09 02 2 08 0000 0 000 4 428,80 4 433,50 

Мәгълүмати-методик тәэмин итү өлкәсендә 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 07 09  02 2 08 2530 1 000 4 428,80 4 433,50 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 07 09  02 2 08 2530 1 100 4 118,80 4 123,50 



Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 07 09  02 2 08 2530 1 200 300,00 300,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 07 09  02 2 08 2530 1 800 10,00 10,00 

"2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль 

районы мәгариф бүлеге" МКУ " Балалар һәм 

яшьләр өчен чаралар үткәрү» 

подпрограммасы 07 09  02 2 09 4360 0  000 1 010,00 1 010,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 07 09  02 2 09 4360 0  100 10,00 10,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 07 09  02 2 09 4360 0  200 1 000,00 1 000,00 

"2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль 

районы мәгариф оешмаларының эшчәнлеген 

тәэмин итүче оешмалар" ярдәмче 

программасы   07 09 02 5 00 0000 0 000 6 261,27 6 460,00 

Белем бирү эшчәнлеген тәэмин итүче 

оешмаларны үстерү 07 09 02 5 01 4350 0 000 3 210,00 3 360,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 07 09 02 5 01 4350 0 100 1 500,00 1 600,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 07 09 02 5 01 4350 0 200 1 700,00 1 750,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 07 09 02 5 01 4350 0 800 10,00 10,00 

Укыту-методик кабинетлар, үзәкләштерелгән 

бухгалтерияләр, хуҗалык хезмәте күрсәтү 

төркемнәре, уку фильмотекалары, мәктәпара 

укыту-җитештерү комбинатлары, логопед 

пунктлары 07 09 02 5 02 4520 0 000 3 051,27 3 100,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 07 09 02 5 02 4520 0 100 2 851,27 2 900,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 07 09 02 5 02 4520 0 200 200,00 200,00 

Мәдәният, кинематография һәм 

массакүләм мәгълүмат чаралары 08 00  00 0 00 0000 0 000 39 505,66 39 742,36 

 Мәдәният 08 01 00 0 00 0000 0 000 39 105,66 39 326,96 

2020-2022 елларга Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы мәдәниятен үстерү " муниципаль 

программасы» 08 01 08 0 00 0000 0 000 2 119,00 2 200,00 



“Чирмешән муниципаль районында музей 

эшен саклау һәм үстерү " ярдәмче 

программасы 08 01 08 1 01 0000 0 000 2 119,00 2 200,00 

Музейлар эшчәнлеген тәэмин итү 08 01 08 1 01 4409 0 000 2 119,00 2 200,00 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 08 01 08 1 01 4409 0 600 2 119,00 2 200,00 

«ТР Чирмешән районында яшәүче 

халыкның тарихи мирасын җыю,өйрәнү 

һәм пропагандалау " ярдәмче 

программасы 08 01 08 1 01 0000 1 000 1 780,00 1 937,00 

Музейлар эшчәнлеген тәэмин итү 08 01 08 1 01 4409 1 000 1 780,00 1 937,00 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 08 01 08 1 01 4409 1 600 1 780,00 1 937,00 

“Чирмешән муниципаль районында 

китапханә эшен үстерү " ярдәмче 

программасы 08 01 08 3 01 0000 0 000 17 481,10 17 096,16 

Китапханәләр эшчәнлеген тәэмин итү 08 01 08 3 01 4409 0 000 17 481,10 17 096,16 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 08 01 08 3 01 4409 0 600 17 481,10 17 096,16 

"Милли мәдәниятне һәм 

кинематографияне саклау һәм үстерү" 

программасы 08 01 08 4 01 0000 0 000 16 225,56 16 593,80 

Клублар һәм мәдәни-ял итү үзәкләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 08 01 08 4 01 4409 1 000 16 225,56 16 593,80 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 08 01 08 4 01 4409 1 600 16 225,56 16 593,80 

“Мәдәният өлкәсендә башка чаралар 

үткәрү " төп чарасы 08 01 08 6 01 0000 0 000 1 500,00 1 500,00 

Мәдәният өлкәсендә чаралар 08 01 08 6 01 0000 0 000 1 500,00 1 500,00 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 08 01 08 6 01 1099 0 600 1 500,00 1 500,00 

Мәдәният, кинематография өлкәсендә 

башка мәсьәләләр 08 04 00 0 00 0000 0 000 400,00 415,40 

“2020-2022 елларга Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы мәдәниятен үстерү " муниципаль 

программасы 08 04 08 0 00 0000 0 000 400,00 415,40 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

"Мәдәният бүлеге" МУ " мәдәният 

учреждениеләренең үзәкләштерелгән 

хисаплылыгы» подпрограммасы  08 04 

08 Ж 01 4520 

0 000 400,00 415,40 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 08 04 

08 Ж 01 4520 

0 100 390,00 405,40 



Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 08 04 

08 Ж 01 4520 

0 200 10,00 10,00 

Сәламәтлек 09 00 00 0 00 0000 0 000 303,10 311,50 

Санитар-эпидемиологик иминлек 09 07 00 0 00 0000 0 000 303,10 311,50 

"Авыруларны профилактикалау һәм 

сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру. 

Беренчел медик-санитар ярдәмне үстерү 09 07 01 1 00 0000 0 000 303,10 311,50 

“Иммунопрофилактиканы да кертеп, 

йогышлы авыруларны профилактикалау " төп 

чарасы 09 07 01 1 02 0000 0 000 303,10 311,50 

Дезинфекция, дезинсекция һәм дератизация, 

санитар-эпидемияләргә каршы (профилактик) 

чараларны, лаборатор тикшеренүләр 

методларын кулланып уздырыла торган 

чараларны, йогышлы авырулар учакларында, 

шулай ук йогышлы авырулар барлыкка килү 

яисә таралу өчен шартлар булган һәм саклана 

торган территорияләрдә һәм биналарда 

гамәлгә ашыруны оештыру буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 09 07 01 1 02 0211 0 000 303,10 311,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 09 07 01 1 02 0211 0 200 303,10 311,50 

Социаль сәясәт 10 00  00 0 00 0000 0 000 20 204,20 20 854,40 

Гаилә һәм балачакны саклау 10 04 00 0 00 0000 0 000 20 204,20 20 854,40 

“2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль 

районының мәгариф системасын үстерү " 

муниципаль программасы 10 04 02 0 00 0000 0 000 3 947,20 3 947,20 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 

министрлыгының коррупциягә каршы 

сәясәтен тормышка ашыру гамәлләре 

турында хисаплар" 10 04 02 6 01 1320 0 000 3 947,20 3 947,20 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм башка 

түләүләр 10 04 02 6 01 1320 0 300 3 947,20 3 947,20 

Муниципаль программасы                                 

" Укучыларның  сәламәт туклануы " 10 04 03 1 02 0551 0 000 3 434,00 3 571,40 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 10 04 03 1 02 0551 0 600 3 434,00 3 571,40 

“Татарстан Республикасы гражданнарына 

социаль ярдәм күрсәтү " дәүләт 

программасы 10 04 03 0 00 0000 0 000 12 823,00 13 335,80 

Тәрбиягә бала алган гаиләгә балаларны карау 

өчен түләүләр 
10 04 03 5 03 1313 0 000 6 578,20 6 841,30 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм башка 

түләүләр 10 04 03 5 03 1313 0 300 6 578,20 6 841,30 

Тәрбиягә бала алган ата-ананы бүләкләү 10 04 03 5 03 1312 0 000 3 301,20 3 433,20 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм башка 

түләүләр 10 04 03 5 03 1312 0 300 3 301,20 3 433,20 

Опекуннарның гаиләләренә балаларны карап 

тоту өчен түләүләр 10 04 03 5 03 1313 0 000 2 943,60 3 061,30 



Халыкка социаль тәэмин итү һәм башка 

түләүләр 10 04 03 5 03 1313 0 300 2 943,60 3 061,30 

Физик культура һәм спорт 11 00 00 0 00 0000 0 000 14 311,22 14 632,32 

Физик культура  11 01 00 0 00 0000 0 000 12 811,22 13 132,32 

"2020 елга Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районында балалар-

яшүсмерләр спортын үстерү" 

подпрограммасы 11 01 10 1 01 4820 0 000 12 811,22 13 132,32 

Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр 

эшчәнлеген тәэмин итү 11 01 10 1 01 4820 0 000 12 811,22 13 132,32 

Бюджет учреждениеләренә ,автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 11 01 10 1 01 4820 0 600 12 811,22 13 132,32 

Массакүләм спорт 11 02 00 0 00 0000 0 000 1 500,00 1 500,00 

“Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында физик 

культураны, спорт һәм туризмны үстерү " 

муниципаль программасы 11 02 10 1 01 1287 0 000 1 500,00 1 500,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 

сатып алу 11 02 10 1 01 1287 0 200 1 500,00 1 500,00 

Гомуми характердагы РФ субъектлары 

һәм муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына бюджетара трансфертлар  14 00 00 0 00 0000 0 000 111 199,40 112 836,40 

Россия Федерациясе субъектларының һәм 

муниципаль берәмлекләрнең бюджет тәэмин 

ителешен тигезләүгә дотацияләр 14 01 00 0 00 0000 0 000 111 199,40 112 836,40 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 14 01 99 0 00 0000 0  000 111 199,40 112 836,40 

Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә дотацияләр   

14 01 99 0 00 8004 0 000 111 026,90 112 668,60 

Бюджетара трансфертлар 14 01 99 0 00 8004 0 500 111 026,90 112 668,60 

Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә дотацияләр (статья 2007 елның 2 

августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы законы редакциясендә) 

җирлекләргә финанс ярдәменең региональ 

фондыннан җирлекләргә дотацияләр исәпләү 

һәм бирү буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыруга муниципаль районнар 

бюджетларына субвенцияләр булган 

җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә Татарстан Республикасы 

бюджетыннан бирелә торган дотацияләр  14 01 99 0 00 8006 0 000 172,50 167,80 

Бюджетара трансфертлар 14 01 99 0 00 8006 0 500 172,50 167,80 

Барлыгы         678 590,92 673 210,54 

 

 

Районның Финанс-бюджет палатасы рәисе                       Ш.Ф. Гатин 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Советы 2019 елның 13 декабре, № 256 



карарына карата 

10 кушымта 

 

 

 

Чирмешән муниципаль районының 2020 елга бюджет чыгымнарының ведомство 

структурасы 

 

АТАМАСЫ 

Ведом

ство Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма,тыс.

руб. 

Финанс, салым һәм таможня органнары 

һәм финанс (финанс-бюджет) күзәтчелеге 

органнары эшчәнлеген тәэмин итү 013 00 00 00 0 00 00000 000 1 060,00 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 013 01 00 00 0 00 00000 000 1 060,00 

Үзәк аппарат 013 01 06 00 0 00 00000  000 1 060,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 013 01 06 99 0 00 00000 000 1 060,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 013 01 06 99 0 00 02040 000 1 060,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 
013 01 06 99 0 00 02040 100 910,00 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының "мәдәният бүлеге" 

муниципаль учреждениесе" 013 01 06 99 0 00 02040 200 145,00 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 013 01 06 99 0 00 02040 800 5,00 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма 

органнары, җирле администрацияләр 

эшчәнлеге 058 00 00 00 0 00 00000 000 55 616,31 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 058 01 00 00 0 00 00000 000 1 068,00 

Үзәк аппарат 058 01 04 00 0 00 0000 0  000 1 068,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 058 01 04 99 0 00 00000 000 1 068,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 058 01 04 99 0 00 02040 000 1 068,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 

058 01 04 99 0 00 02040 100 733,00 



Мәгариф 058 01 04 99 0 00 02040 200 330,00 

Өстәмә белем бирү 058 01 04 99 0 00 02040 800 5,00 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы " балалар сәнгать 

мәктәбе» МБУнең балаларга эстетик 

белем һәм тәрбия бирүне үстерү ярдәмче 

программасы" 058 07 00 00 0 00 00000 000 16 840,55 

Өстәмә гомуми белем бирү 

программаларын гамәлгә ашыручы 

өстәмә белем бирү күппрофильле 

оешмаларын үстерү 058 07 03 00 0 00 00000 000 16 840,55 

Өстәмә белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы сәнгать-эстетик 

юнәлештәге өстәмә белем бирү 

оешмаларын үстерү 058 07 03 02 0 00 0000 0 000 16 840,55 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 058 07 03 02 3 01 0000 0 000 16 840,55 

Финанс, салым һәм таможня органнары 

һәм финанс (финанс-бюджет) күзәтчелеге 

органнары эшчәнлеген тәэмин итү 058 07 03 02 3 01 4232 0 000 5 592,91 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 058 07 03 02 3 01 4232 0 600 5 592,91 

Муниципаль районнарның һәм шәһәр 

округларының җирле үзидарә органнары 

вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә 

торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында муниципаль районнар һәм 

шәһәр округлары бюджетларына 

субсидияләр булган өстәмә белем бирү 

программаларын гамәлгә ашыручы 

сәнгать-эстетик юнәлештәге өстәмә 

белем бирү оешмаларын үстерү, 

муниципаль белем бирү оешмаларында 

балаларга өстәмә белем бирүне оештыру, 

балаларны карап тоту һәм карау өчен 

шартлар тудыру, муниципаль белем бирү 

оешмаларында балаларны карап тоту 

өчен шартлар тудыру. 058 07 03 02 3 01 S005 0 000 11 247,64 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 058 07 03 02 3 01 S005 0 600 11 247,64 

Мәдәният, кинематография һәм 

массакүләм мәгълүмат чаралары 058 08 00  00 0 00 0000 0 000 37 707,76 

“2020-2022 елларга Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы мәдәниятен үстерү " 

муниципаль программасы 058 08 00 00 0 00 0000 0 000 37 707,76 

Мәдәният 058 08 01 00 0 00 0000 0 000 36 477,76 



"Чирмешән муниципаль районында 

музей эшен саклау һәм үстерү" 

ярдәмче программасы 058 08 01 08 1 01 0000 0 000 2 833,27 

Музейлар эшчәнлеген тәэмин итү 058 08 01 08 1 01 4409 0 000 2 833,27 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 058 08 01 08 1 01 4409 0 600 2 833,27 

«ТР Чирмешән районында яшәүче 

халыкның тарихи мирасын 

җыю,өйрәнү һәм пропагандалау " 

ярдәмче программасы 058 08 01 08 1 01 0000 1 000 2 754,70 

Музейлар эшчәнлеген тәэмин итү 058 08 01 08 1 01 4409 1 000 2 754,70 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 058 08 01 08 1 01 4409 1 600 2 754,70 

“Чирмешән муниципаль районында 

китапханә эшен үстерү " ярдәмче 

программасы 058 08 01 08 3 01 0000 0 000 16 565,54 

Китапханәләр эшчәнлеген тәэмин итү 058 08 01 08 3 01 4409 0 000 16 565,54 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 058 08 01 08 3 01 4409 0 600 16 565,54 

“Милли мәдәниятне һәм 

кинематографияне саклау һәм үстерү " 

программасы 058 08 01 08 4 01 0000 0 000 12 658,85 

Клублар һәм мәдәни-ял итү үзәкләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 058 08 01 08 4 01 4409 1 000 12 658,85 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 058 08 01 08 4 01 4409 1 600 12 658,85 

“Мәдәният өлкәсендә башка чаралар 

үткәрү " төп чарасы 058 08 01 08 6 01 0000 0 000 1 665,40 

Мәдәният өлкәсендә чаралар 058 08 01 08 6 01 0000 0 000 1 665,40 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 058 08 01 08 6 01 1099 0 600 1 665,40 

Мәдәният, кинематография өлкәсендә 

башка мәсьәләләр 058 08 04 00 0 00 0000 0 000 1 230,00 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты "Мәдәният бүлеге" МУ " 

мәдәният учреждениеләренең 

үзәкләштерелгән хисаплылыгы» 

подпрограммасы  058 08 04 08 Ж 01 4520 0 000 1 230,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 058 08 04 08 Ж 01 4520 0 100 1 064,00 



функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 058 08 04 08 Ж 01 4520 0 200 166,00 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының "Мәгариф бүлеге" 

муниципаль учреждениесе 076 00 00 00 0 00 0000 0 000 416 202,92 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 076 01 00 00 0 00 00000 000 2 125,90 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма 

органнары, җирле администрацияләр 

эшчәнлеге 076 01 04 00 0 00 0000 0  000 2 125,90 

“2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының мәгариф 

системасын үстерү " муниципаль 

программасы 076 01 04 02 0 00 0000 0 000 344,50 

Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру 076 01 04 02 2 08 2530 2 000 344,50 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 076 01 04 02 2 08 2530 2 100 344,50 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 076 01 04 99 0 00 00000 000 1 781,40 

Үзәк аппарат 076 01 04 99 0 00 02040 000 1 781,40 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 076 01 04 99 0 00 02040 100 1 764,60 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 076 01 04 99 0 00 02040 200 16,80 

Мәгариф 076 07 00 00 0 00 0000 0 000 394 498,12 

Мәктәпкәчә белем бирү 076 07 01 00 0 00 0000 0 000 85 745,96 

“2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының мәгариф 

системасын үстерү " муниципаль 

программасы 076 07 01 02 0 00 0000 0 000 85 745,96 

“Чирмешән муниципаль районының 

мәктәпкәчә белем бирүне үстерү " 

ярдәмче программасы  076 07 01 02 1 00 0000 0 000 85 745,96 



Мәктәпкәчә белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы муниципаль мәгариф 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин 

булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта 

гомуми белем, шулай ук өстәмә белем 

алуга хокукларны гамәлгә ашыруның 

дәүләт гарантияләрен тәэмин итү өчен 

муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары бюджетларына субвенцияләр 

(статья исеме 2007 елның 2 августындагы 

38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

законы редакциясендә) 076 07 01 02 1 01 2537 0 000 30 592,80 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 076 07 01 02 1 01 2537 0 600 30 592,80 

Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларын 

үстерү 076 07 01 02 1 03 4200 0 000 18 410,76 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 076 07 01 02 1 03 4200 0 600 18 410,76 

Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин 

булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта 

гомуми белем бирүне оештыру буенча 

муниципаль районнарның һәм шәһәр 

округларының җирле үзидарә органнары 

вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә 

торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында финанслашу чыганагы 

муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары бюджетларына субсидияләр 

булган мәктәпкәчә белем бирү 

оешмаларын үстерү, муниципаль белем 

бирү оешмаларында балаларга өстәмә 

белем бирүне тәэмин итүне, балаларны 

карау һәм карау, муниципаль белем бирү 

оешмаларында балаларны карап тоту 

өчен шартлар тудыруны оештыру 076 07 01 02 1 03 S005 0 000 36 742,40 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 076 07 01 02 1 03 S005 0 600 36 742,40 

Гомуми белем бирү 076 07 02 00 0 00 0000 0 000 285 437,52 

“2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының мәгариф 

системасын үстерү " муниципаль 

программасы 076 07 02 02 0 00 0000 0 000 285 437,52 

«2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының гомуми белем 076 07 02  02 2 00 0000 0 000 148 543,02 



бирү системасын үстерү " ярдәмче 

программасы 

Гомуми белем бирү оешмаларын, мәктәп 

– балалар бакчаларын да кертеп, үстерү 076 07 02  02 2 02 4210 0 000 49 585,42 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 076 07 02  02 2 02 4210 0 600 49 585,42 

Мәктәпләрне дә кертеп, гомуми белем 

бирү оешмаларын үстерү – муниципаль 

мәгариф оешмаларында Һәркем өчен 

мөмкин булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта 

гомуми белем бирүне оештыру буенча 

муниципаль районнарның һәм шәһәр 

округларының җирле үзидарә органнары 

вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә 

торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында муниципаль районнар һәм 

шәһәр округлары бюджетларына 

субсидияләр булган балалар бакчалары, 

муниципаль белем бирү оешмаларында 

балаларга өстәмә белем бирүне тәэмин 

итүне, балаларны карау һәм карау, 

муниципаль белем бирү оешмаларында 

балаларны карап тоту өчен шартлар 

тудыруны оештыру 076 07 02 02 2 02 S005 0 000 98 957,60 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 076 07 02 02 2 02 S005 0 600 98 957,60 

Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин 

булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта 

гомуми белем алуга хокукларны гамәлгә 

ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин 

итү, муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында балаларга өстәмә белем 

бирүне тәэмин итү 076 07 02  02 2 08 0000 0 000 136 894,50 

Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин 

булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта 

гомуми белем алуга хокукларны гамәлгә 

ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин 

итү, муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында балаларга өстәмә белем 

бирүне тәэмин итү 076 07 02  02 2 08 2528 0 000 136 894,50 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 076 07 02  02 2 08 2528 0 600 136 894,50 



Өстәмә белем бирү 076 07 03 00 0 00 00000 000 5 941,50 

“2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының мәгариф 

системасын үстерү " муниципаль 

программасы 076 07 03 02 0 00 0000 0 000 5 941,50 

"2018-2020 елларга Чирмешән 

муниципаль районының өстәмә белем 

бирү программаларын тормышка 

ашыручы күппрофильле өстәмә белем 

бирү учреждениесен үстерү» ярдәмче 

программасы  076 07 03 02 3 00 0001 0 000 5 941,50 

Өстәмә гомуми белем бирү 

программаларын гамәлгә ашыручы 

өстәмә белем бирү күппрофильле 

оешмаларын үстерү 076 07 03 02 3 01 4231 0 000 1 983,30 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 076 07 03 02 3 01 4231 0 600 1 983,30 

Муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары җирле үзидарә органнары 

вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә 

торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында муниципаль районнар һәм 

шәһәр округлары бюджетларына 

субсидияләр булган өстәмә гомуми белем 

бирү программаларын гамәлгә ашыручы 

күппрофильле өстәмә белем бирү 

оешмаларын үстерү, муниципаль белем 

бирү оешмаларында балаларга өстәмә 

белем бирүне оештыру, балаларны карап 

тоту һәм карау өчен шартлар тудыру, 

муниципаль белем бирү оешмаларында 

балаларны карап тоту өчен шартлар 

тудыру. 076 07 03 02 3 01 S005 0 000 3 958,20 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 076 07 03 02 3 01 S005 0 600 3 958,20 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 076 07 09 00 0 00 0000 0 000 17 373,14 

"2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының белем бирү 

сыйфатын бәяләүне гамәлгә ашыручы 

мәгълүмати-методик үзәкне үстерү" 

подпрограммасы 076 07 09 02 2 08 0000 0 000 4 424,40 

Мәгълүмати-методик тәэмин итү 

өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру 076 07 09  02 2 08 2530 1 000 4 424,40 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 076 07 09  02 2 08 2530 1 100 4 332,45 



чыгымнары 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 076 07 09  02 2 08 2530 1 200 81,95 

Башка бюджет ассигнованиеләре 076 07 09  02 2 08 2530 1 800 10,00 

"2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районы мәгариф бүлеге" 

МКУ " Балалар һәм яшьләр өчен 

чаралар үткәрү» подпрограммасы 076 07 09  02 2 09 4360 0  000 870,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 076 07 09  02 2 09 4360 0  200 870,00 

"2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районы мәгариф 

оешмаларының эшчәнлеген тәэмин 

итүче оешмалар" ярдәмче 

программасы  076 07 09 02 5 00 0000 0 000 12 048,74 

Белем бирү эшчәнлеген тәэмин итүче 

оешмаларны үстерү 076 07 09 02 5 01 4350 0 000 1 378,14 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 076 07 09 02 5 01 4350 0 100 100,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 076 07 09 02 5 01 4350 0 200 1 007,10 

Башка бюджет ассигнованиеләре 076 07 09 02 5 01 4350 0 800 271,04 

Белем бирү эшчәнлеген тәэмин итүне 

гамәлгә ашыручы оешмаларны үстерү, 

өстәмә финанслау чыганагы булып 

муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары бюджетларына субсидияләр 

торган, муниципаль мәгариф 

оешмаларында төп гомуми белем бирү 

программалары буенча һәркем өчен 

мөмкин булган һәм түләүсез 

мәктәпкәчә,башлангыч гомуми, төп 

гомуми, урта гомуми белем бирүне 

оештыру буенча муниципаль 

районнарның һәм шәһәр округларының 

җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен 

үтәгәндә барлыкка килә торган чыгым 

йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында, муниципаль белем бирү 

оешмаларында балаларга өстәмә белем 

бирүне тәэмин итүне, балаларны карау 

һәм карау, муниципаль белем бирү 

оешмаларында балаларны карап тоту 

өчен шартлар тудыруны оештыру 076 07 09 02 5 01 S005 0 000 2 325,60 



Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 076 07 09 02 5 01 S005 0 100 1 190,49 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 076 07 09 02 5 01 S005 0 200 864,21 

Башка бюджет ассигнованиеләре 076 07 09 02 5 01 S005 0 800 270,90 

Укыту-методик кабинетлар, 

үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, 

хуҗалык хезмәте күрсәтү төркемнәре, уку 

фильмотекалары, мәктәпара укыту-

җитештерү комбинатлары, логопед 

пунктлары 076 07 09 02 5 02 4520 0 000 2 785,70 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 076 07 09 02 5 02 4520 0 100 2 436,23 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 076 07 09 02 5 02 4520 0 200 349,47 

Укыту-методик кабинетлар, 

үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, 

хуҗалык хезмәте күрсәтү төркемнәре, 

укыту фильмотекалары, мәктәпара 

укыту-җитештерү комбинатлары, логопед 

пунктлары,финанслашу чыганагы булып 

муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары җирле үзидарә органнарының 

һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез 

мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп 

гомуми, урта гомуми белем бирүне 

оештыру буенча вәкаләтләрен үтәгәндә 

барлыкка килә торган чыгым 

йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында муниципаль районнар һәм 

шәһәр округлары бюджетларына 

субсидияләр тора., муниципаль белем 

бирү оешмаларында балаларга өстәмә 

белем бирүне оештыру, балаларны карап 

тоту һәм карау өчен шартлар тудыру, 

муниципаль белем бирү оешмаларында 

балаларны карап тоту өчен шартлар 

тудыру. 076 07 09 02 5 02 S005 0 000 5 559,30 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 076 07 09 02 5 02 S005 0 100 5 559,30 



чыгымнары 

"2017-2020 елларга Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль 

районында хокук бозуларны һәм 

җинаятьләрне профилактикалау 

эшчәнлеген оештыру" муниципаль 

программасы 076 07 09 06 0 00 0000 0 000 30,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 076 07 09 06 1 094360 0 200 30,00 

Социаль сәясәт 076 10 00  00 0 00 0000 0 000 19 578,90 

Гаилә һәм балачакны саклау 076 10 04 00 0 00 0000 0 000 19 578,90 

“2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының мәгариф 

системасын үстерү " муниципаль 

программасы 076 10 04 02 0 00 0000 0 000 3 947,20 

"2017-2019 елларга мәктәпкәчә белем 

бирү буенча белем бирү программасын 

гамәлгә ашыручы мәгариф 

оешмаларында баланы караган һәм 

караган өчен ата-ана түләвенең бер 

өлешен компенсацияләү турында" 

подпрограммасы" 076 10 04 02 6 01 1320 0 000 3 947,20 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм башка 

түләүләр 076 10 04 02 6 01 1320 0 300 3 947,20 

Социаль ярдәмнең башка төрләрен 

күрсәтү  076 10 04 03 1 02 0551 0 000 3 301,90 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 076 10 04 03 1 02 0551 0 600 3 301,90 

“Татарстан Республикасы 

гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү 

" дәүләт программасы 076 10 04 03 0 00 0000 0 000 12 329,80 

Тәрбиягә бала алган гаиләгә балаларны 

карау өчен түләүләр 076 10 04 03 5 03 1311 0 000 6 325,20 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм башка 

түләүләр 076 10 04 03 5 03 1311 0 300 6 325,20 

Тәрбиягә бала алган ата-ананы бүләкләү 076 10 04 03 5 03 1312 0 000 3 174,20 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм башка 

түләүләр 076 10 04 03 5 03 1312 0 300 3 174,20 

Опекуннарның гаиләләренә балаларны 

карап тоту өчен түләүләр 076 10 04 03 5 03 1313 0 000 2 830,40 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм башка 

түләүләр 076 10 04 03 5 03 1313 0 300 2 830,40 

Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитеты  103 00 00 00 0 00 0000 0 000 50 391,71 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 103 01 00 00 0 00 0000 0 000 21 754,01 



Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма 

органнары, җирле администрацияләр 

эшчәнлеге 103 01 04 00 0 00 0000 0  000 14 289,40 

Татарстан Республикасында юстицияне 

үстерү " дәүләт программасы » 103 01 04 24 0 00 0000 0 000 2,60 

Татарстан Республикасы муниципаль 

норматив хокукый актлары регистрын 

алып бару өчен кирәкле муниципаль 

районга керүче җирлекләрдән мәгълүмат 

җыю буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру 103 01 04 24 1 01 2539 0 000 2,60 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 103 01 04 24 1 01 2539 0 200 2,60 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 103 01 04 99 0 00 0000 0 000 14 286,80 

Үзәк аппарат 103 01 04 99 0 00 0204 0 000 14 286,80 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 103 01 04 99 0 00 0204 0 100 10 152,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 103 01 04 99 0 00 0204 0 200 4 034,80 

Башка бюджет ассигнованиеләре 103 01 04 99 0 00 0204 0 800 100,00 

Суд системасы 103 01 05 00 0 00 0000 0 000 10,90 

Россия Федерациясендә гомуми 

юрисдикциядәге федераль судларның 

присяжный утырышчыларына 

кандидатлар исемлеген төзү (үзгәртү)  103 01 05 99 0 00 5120 0 000 10,90 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 103 01 05 99 0 00 5120 0 200 10,90 

Резерв фондлары 103 01 11 99 0 00 0741 1 000 3 838,60 

Башка бюджет ассигнованиеләре 103 01 11 99 0 00 0741 1 800 3 838,60 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 103 01 13 00 0 00 0000 0  000 3 615,11 

«Татарстан Республикасы 

гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү 

" дәүләт программасы 103 01 13 03 0 00 0000 0 000 948,00 

«Гаиләләрнең социаль-икътисадый 

хәлен яхшырту»  ярдәмче 

программасы  103 01 13 03 5 00 0000 0 000 948,00 

"Ятим балаларны һәм ата-ана каравыннан 

мәхрүм калган балаларны гаиләгә 

тәрбиягә урнаштыру өчен уңайлы 

шартлар тудыру» төп чарасы 103 01 13 03 5 03 0000 0 000 948,00 

Опека һәм попечительлек өлкәсендә 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 103 01 13 03 5 03 2533 0 000 948,00 



Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 103 01 13 03 5 03 2533 0 100 948,00 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 103 01 13 99 0 00 0000 0 000 2 667,11 

Оешмалар милкенә һәм җир салымына 

салым түләү 103 01 13 99 0 00 0295 0 000 206,91 

Башка бюджет ассигнованиеләре 103 01 13 99 0 00 0295 0 800 206,91 

Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау комиссияләрен төзү 

һәм аларның эшчәнлеген оештыру буенча 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 103 01 13 99 0 00 2526 0 000 374,10 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 103 01 13 99 0 00 2526 0 100 374,10 

Административ комиссияләр эшчәнлеген 

барлыкка китерү һәм оештыру буенча 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 103 01 13 99 0 00 2527 0 000 366,60 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 103 01 13 99 0 00 2527 0 100 366,60 

Архив эше өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 103 01 13 99 0 00 2534 0 000 59,60 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 103 01 13 99 0 00 2534 0 200 59,60 

Административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи 

затлар исемлеген билгеләү буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 103 01 13 99 0 00 2535 0 000 0,50 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 103 01 13 99 0 00 2535 0 100 0,50 

Архив эшчәнлеген тәэмин итү 103 01 13 99 0 00 4409 9 000 550,50 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 103 01 13 99 0 00 4409 9 100 375,20 



максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 103 01 13 99 0 00 4409 9 200 175,30 

Гражданлык хәле актларын теркәү 103 01 13 99 0 00 5930 0 000 1 108,90 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 103 01 13 99 0 00 5930 0 100 1 050,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 103 01 13 99 0 00 5930 0 200 58,90 

Милли оборона 103 02 00 00 0 00 0000 0 000 1 565,20 

Мобилизацион һәм хәрбиләрдән тыш 

әзерлек 
103 02 03 00 0 00 0000 0 000 1 565,20 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 103 02 03 99 0 00 0000 0 000 1 565,20 

Хәрби комиссариатлар булмаган 

территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә 

алуны гамәлгә ашыру 103 02 03 99 0 00 5118 0 000 1 565,20 

Бюджетара трансфертлар 103 02 03 99 0 00 5118 0 500 1 565,20 

Милли куркынычсызлык һәм хокук 

саклау эшчәнлеге 103 03 00 00 0 00 0000 0 000 902,50 

Милли куркынычсызлык һәм хокук 

саклау эшчәнлеге өлкәсендә башка 

мәсьәләләр 103 03 14 00 0 00 0000 0 000 301,50 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 103 03 14 99 0 00 0000 0 000 301,50 

Балигъ булмаганнар арасында гаилә 

иминлеге һәм хокук бозуларны кисәтү 103 03 14 99 0 00 6099 0 000 301,50 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 103 03 14 99 0 00 6099 0 100 301,50 

Иҗтимагый тәртип пунктлары эшчәнлеге 103 03 14 99 0 00 6099 1 000 601,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 103 03 14 99 0 00 6099 1 100 601,00 

Милли икътисад 103 04 00 00 0 00 0000 0 000 23 842,50 

Авыл хуҗалыгы һәм балыкчылык 103 04 05 00 0 00 0000 0 000 728,90 



"Татарстан Республикасында авыл 

хуҗалыгын үстерү һәм авыл 

хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм 

азык-төлек базарларын җайга салу" 

дәүләт программасы 103 04 05 28 0 00 0000 0 000 728,90 

Хайваннар авыруларын кисәтү һәм 

халыкны кеше һәм хайваннар өчен уртак 

булган авырулардан яклау " төп чарасы» 103 04 05 28 0 01 0000 0 000 728,90 

Хайваннар авыруларын кисәтү һәм 

бетерү, аларны дәвалау, күзәтүчесез 

хайваннарны тоту һәм карап тоту, 

халыкны кеше һәм хайваннар өчен уртак 

чирләрдән саклау чараларын уздыруны 

оештыру өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру 103 04 05 28 0 01 2536 0 000 728,90 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 103 04 05 28 0 01 2536 0 200 728,90 

Транспорт 103 04 08 00 0 00 0000 0 000 7 313,60 

Халыкка транспорт хезмәтләре күрсәтү 

өлкәсендәге вәкаләтләрне гамәлгә ашыру 

һәм муниципаль район чикләрендә 

җирлекләр арасында халыкка транспорт 

хезмәте күрсәтүне оештыру 103 04 08 99 0 00 0250 0 000 7 313,60 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 103 04 08 99 0 00 0250 0 200 7 313,60 

Юл хуҗалыгы (юл фондлары) 103 04 09 00 0 00 0000 0 000 15 800,00 

“2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының “Юл эшләре 

" муниципаль программасы 103 04 09 13 0 01 0365 0 000 15 800,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 103 04 09 13 0 01 0365 0 200 15 800,00 

Әйләнә-тирә мохитне саклау   
103 06 00 00 0 00 0000 0 000 2 032,50 

Үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы 

объектларын һәм аларның яшәү 

тирәлеген саклау 103 06 03 00 0 00 0000 0 000 2 032,50 

2020-2022 елларга Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль 

районында "Әйләнә-тирә мохитне саклау 

һәм табигый ресурслардан һәм экологик 

хәлне тәэмин итүне яхшырту буенча 

табигать саклау чараларыннан рациональ 

файдалану" муниципаль программасы  103 06 03 09 1 01 7446 0 000 2 032,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 103 06 03 09 1 01 7446 0 200 2 032,50 

Сәламәтлек 103 09 00 00 0 00 0000 0 000 295,00 

Санитар-эпидемиологик иминлек 103 09 07 00 0 00 0000 0 000 295,00 



"Авыруларны профилактикалау һәм 

сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру.  

Беренчел медик-санитар ярдәмне 

үстерү» 103 09 07 01 1 00 0000 0 000 295,00 

"Иммунопрофилактика" төп чарасы 

103 09 07 01 1 02 0000 0 000 295,00 

Дезинфекция, дезинсекция һәм 

дератизация, санитар-эпидемияләргә 

каршы (профилактик) чараларны, 

лаборатор тикшеренүләр методларын 

кулланып уздырыла торган чараларны, 

йогышлы авырулар учакларында, шулай 

ук йогышлы авырулар барлыкка килү 

яисә таралу өчен шартлар булган һәм 

саклана торган территорияләрдә һәм 

биналарда гамәлгә ашыруны оештыру 

буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру 103 09 07 01 1 02 0211 0 000 295,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 103 09 07 01 1 02 0211 0 200 295,00 

Чирмешән муниципаль районы 

"Гражданнарны яклау идарәсе " 

муниципаль казна учреждениесе 112 00 00  00 0 00 0000 0 000 1 523,20 

Милли куркынычсызлык һәм хокук 

саклау эшчәнлеге 112 03 00 00 0 00 0000 0 000 1 523,20 

Халыкны һәм территорияләрне табигый 

һәм техноген характердагы гадәттән тыш 

хәлләрдән яклау, гражданнар оборонасы 112 03 09 00 0 00 0000 0 000 1 523,20 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 112 03 09 99 0 00 0000 0 000 1 523,20 

Милли иминлек һәм хокук саклау 

эшчәнлеге өлкәсендә органнар эшләве 

112 03 09 99 0 00 2026 7 000 1 523,20 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 112 03 09 99 0 00 2026 7 100 1 511,20 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 112 03 09 99 0 00 2026 7 200 12,00 

“Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының яшьләр эшләре һәм 

спорт бүлеге " муниципаль 

учреждениесе 169 00 00 00 0 00 0000 0 000 30 361,54 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 169 01 00 00 0 00 00000 000 1 418,30 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма 

органнары, җирле администрацияләр 169 01 04 00 0 00 0000 0  000 1 114,20 



эшчәнлеге 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 169 01 04 99 0 00 00000 000 769,70 

Үзәк аппарат 169 01 04 99 0 00 02040 000 769,70 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 169 01 04 99 0 00 02040 100 574,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 169 01 04 99 0 00 02040 200 194,20 

Башка бюджет ассигнованиеләре 169 01 04 99 0 00 02040 800 1,00 

Яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 169 01 04 99 0 00 25240 000 344,50 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 169 01 04 99 0 00 25240 100 344,50 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 169 01 13 00 0 00 00000  000 304,10 

Оешмалар милкенә һәм җир салымына 

салым түләү 169 01 13 99 0 00 0295 0 000 0,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 169 01 13 99 0 00 0295 0 800   

Үзәкләштерелгән бухгалтерия 

эшчәнлеген тәэмин итү 169 01 13 99 0 00 2990 0 000 304,10 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 169 01 13 99 0 00 2990 0 100 274,10 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 169 01 13 99 0 00 2990 0 200 30,00 

Мәгариф 169 07 00 00 0 00 0000 0 000 13 928,22 

Яшьләр сәясәте 169 07 07 00 0 00 0000 0 000 13 928,22 

Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру 

программасы " муниципаль программасы 169 07 07 10 4 01 4319 0 000 1 584,98 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында 2019 елга" 169 07 07 10 4 01 4319 0 600 1 584,98 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 
169 07 07 10 4 01 S005 0 000 2 062,00 



Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 169 07 07 10 4 01 S005 0 600 2 062,00 

«2019 елга Татарстан яшьләре» 

муниципаль программасы ,муниципаль 

мәгариф оешмаларында төп гомуми 

белем бирү программалары буенча 

һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез 

мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп 

гомуми, урта гомуми белем бирүне 

оештыру буенча муниципаль 

районнарның һәм шәһәр округларының 

җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен 

үтәгәндә барлыкка килә торган чыгым 

йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында, муниципаль районнар 

һәм шәһәр округлары бюджетларына 

субсидияләр булган финанслашу 

чыганагы булып тора., муниципаль белем 

бирү оешмаларында балаларга өстәмә 

белем бирүне тәэмин итүне, балаларны 

карау һәм карау, муниципаль белем бирү 

оешмаларында балаларны карап тоту 

өчен шартлар тудыруны оештыру, 169 07 07 10 4 01 4319 1 000 5 331,44 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 169 07 07 10 4 01 4319 1 600 5 331,44 

Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру 

буенча чаралар 169 07 07 38 1 01S 232 0 000 4 949,80 

Финанслашу чыганагы булып 

муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары бюджетларына субсидияләр 

торган ялны оештыру һәм 

сәламәтләндерү буенча чаралар 169 07 07 38 1 01S 232 0 000 4 900,80 

җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен 

үтәгәндә барлыкка килә торган чыгым 

йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында  169 07 07 38 1 01S 232 0 600 4 900,80 

каникул вакытында балаларның ялын 

оештыру 169 07 07 38 1 01S 232 0 000 49,00 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 169 07 07 38 1 01S 232 0 000 49,00 

Җирле бюджет финанслау чыганагы 

булган ялны оештыру, сәламәтләндерүне 

оештыру чаралары 169 07 07 38 1 01S 232 0 600 49,00 

Яшьләр сәясәте учреждениеләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 169 07 09 06 1 09 4360 0 000 0 

Башка бюджет ассигнованиеләре 

169 07 09 06 1 09 4360 0 200   



Физик культура һәм спорт 169 11 00 00 0 00 0000 0 000 15 015,02 

Физик культура  169 11 01 00 0 00 0000 0 000 12 380,82 

"2020 елга Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районында 

балалар-яшүсмерләр спортын үстерү" 

подпрограммасы» 169 11 01 10 1 01 4820 0 000 12 380,82 

Ведомство буйсынуындагы 

учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 169 11 01 10 1 01 4820 0 000 12 380,82 

Бюджет учреждениеләренә ,автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 169 11 01 10 1 01 4820 0 600 6 427,82 

«2020 елга Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районында 

балалар-яшүсмерләр спортын 

үстерү»ярдәмче программасы (аларны 

финанслашу чыганагы-муниципаль 

районнар һәм шәһәр округлары 

бюджетларына субсидияләр), 

муниципаль районнарның һәм шәһәр 

округларының җирле үзидарә органнары 

вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә 

торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында, муниципаль районнар 

һәм шәһәр округлары бюджетларына 

субсидияләр., муниципаль белем бирү 

оешмаларында балаларга өстәмә белем 

бирүне оештыру, балаларны карап тоту 

һәм карау өчен шартлар тудыру, 

муниципаль белем бирү оешмаларында 

балаларны карап тоту өчен шартлар 

тудыру., 169 11 01 10 1 01 S005 0 000 5 953,00 

Бюджет учреждениеләренә ,автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 169 11 01 10 1 01 S005 0 600 5 953,00 

Массакүләм спорт 169 11 02 00 0 00 0000 0 000 2 634,20 

“Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында физик 

культураны, спорт һәм туризмны 

үстерү " муниципаль программасы  169 11 02 10 1 01 1287 0 000 2 634,20 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 169 11 02 10 1 01 1287 0 200 2 634,20 

Чирмешән муниципаль районы Советы  200 00 00 00 0 00 00000 000 12 019,35 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 200 01 00 00 0 00 00000 000 12 019,35 

Россия Федерациясе субъектының һәм 

муниципаль берәмлекнең иң югары 

вазыйфаи заты эшләве 200 01 02 00 0 00 00000 000 1 825,00 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 200 01 02 99 0 00 00000 000 1 825,00 

Муниципаль берәмлек башлыгы 200 01 02 99 0 00 02030  000 1 825,00 



Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 200 01 02 99 0 00 02030  100 1 825,00 

Дәүләт хакимиятенең закон чыгару 

(вәкиллекле) органнары һәм муниципаль 

берәмлекләрнең вәкиллекле органнары 

эшчәнлеге 200 01 03 00 0 00 00000 000 9 924,35 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 200 01 03 99 0 00 0000 0 000 9 924,35 

Үзәк аппарат 200 01 03 99 0 00 0204 0 000 9 924,35 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 200 01 03 99 0 00 0204 0 100 6 254,20 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 200 01 03 99 0 00 0204 0 200 3 520,15 

Башка бюджет ассигнованиеләре 200 01 03 99 0 00 0204 0 800 150,00 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 200 01 13 00 0 00 00000  000 270,00 

Оешмалар милкенә һәм җир салымына 

салым түләү 200 01 13 99 0 00 0295 0 000 270,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 200 01 13 99 0 00 0295 0  800 270,00 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районының финанс-

бюджет палатасы 500 00 00 00 0 00 00000 000 117 049,10 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 
500 01 00 00 0 00 00000 000 6 475,00 

Финанс, салым һәм таможня органнары 

һәм финанс (финанс-бюджет) күзәтчелеге 

органнары эшчәнлеген тәэмин итү 500 01 06 00 0 00 00000  000 5 852,70 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 500 01 06 99 0 00 00000 000 5 852,70 

Үзәк аппарат 500 01 06 99 0 00 02040 000 5 852,70 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 500 01 06 99 0 00 02040 100 4 899,70 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 500 01 06 99 0 00 02040 200 953,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 500 01 06 99 0 00 02040 800   

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 500 01 13 00 0 00 00000  000 622,30 

Дәүләтнең башка йөкләмәләрен үтәү 500 01 13 99 0 00 09203 000 622,30 



Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 500 01 13 99 0 00 09203 100 622,30 

Оешмалар милкенә һәм җир салымына 

салым түләү 500 01 13 99 0 00 0295 0 000 0,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 500 01 13 99 0 00 0295 0 800   

Гомуми характердагы РФ 

субъектлары һәм муниципаль 

берәмлекләр бюджетларына 

бюджетара трансфертлар  500 14 00 00 0 00 0000 0 000 110 574,10 

Россия Федерациясе субъектларының һәм 

муниципаль берәмлекләрнең бюджет 

тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр 500 14 01 00 0 00 0000 0 000 110 574,10 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 500 14 01 99 0 00 0000 0  000 110 574,10 

Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә дотацияләр, финанс 

тәэминаты чыганагы-муниципаль 

районнар бюджетлары акчалары 500 14 01 99 0 00 2504 0 000 0,00 

Бюджетара трансфертлар 500 14 01 99 0 00 2504 0 500   

Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә дотацияләр  500 14 01 99 0 00 8004 0 000 110 410,80 

Бюджетара трансфертлар 500 14 01 99 0 00 8004 0 500 110 410,80 

Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә дотацияләр  җирлекләргә 

финанс ярдәменең региональ фондыннан 

җирлекләргә дотацияләр исәпләү һәм 

бирү буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыруга муниципаль районнар 

бюджетларына субвенцияләр булган 

җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә Татарстан Республикасы 

бюджетыннан бирелә торган дотацияләр  500 14 01 99 0 00 8006 0 000 163,30 

Бюджетара трансфертлар 500 14 01 99 0 00 8006 0 500 163,30 

Башка дотацияләр 500 14 02 00 0 00 0000 0 000 0,00 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 500 14 02 99 0 00 0000 0 000 0,00 

Бюджетларның баланслылыгын тәэмин 

итү буенча чараларга ярдәм итү 500 14 02 99 0 00 5170 2  000 0,00 

Бюджетара трансфертлар 500 14 02 99 0 00 5170 2  500   

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Мөлкәт һәм җир 

мөнәсәбәтләре палатасы 165 00 00 00 0 00 00000 000 7 483,09 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 165 01 00 00 0 00 00000 000 7 483,09 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 165 01 13 00 0 00 00000  000 7 483,09 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 165 01 13 99 0 00 00000 000 7 483,09 

Үзәк аппарат 165 01 13 99 0 00 02040 000 4 412,40 



Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 165 01 13 99 0 00 02040 100 2 381,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 165 01 13 99 0 00 02040 200 2 027,90 

Башка бюджет ассигнованиеләре 165 01 13 99 0 00 02040 800 3,00 

Дәүләтнең башка йөкләмәләрен үтәү 165 01 13 99 0 00 09203 000 1 704,50 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 165 01 13 99 0 00 09203 100   

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 165 01 13 99 0 00 09203 200 1 704,50 

Оешмалар милкенә һәм җир салымына 

салым түләү 165 01 13 99 0 00 0295 0 000 1 366,19 

Башка бюджет ассигнованиеләре 165 01 13 99 0 00 0295 0 800 1 366,19 

Барлыгы           691 707,22 

 

 

Районның Финанс-бюджет палатасы рәисе                       Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Советы 2019 елның 13 декабре, № 256 

карарына карата 

11 кушымта 

 



Чирмешән муниципаль районының 2021 һәм 2022 еллар план чорына бюджет 

чыгымнарының ведомство структурасы 

       

(тыс.руб.) 

Атамасы 

Ведомс

тво Рз ПР ЦСР ВР 2021 2022 

Чирмешән муниципаль районының 

Контроль-хисап палатасы 013 00 00 00 0 00 00000 000 1 054,00 1 064,00 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 013 01 00 00 0 00 00000 000 1 054,00 1 064,00 

Финанс, салым һәм таможня 

органнары һәм финанс (финанс-

бюджет) күзәтчелеге органнары 

эшчәнлеген тәэмин итү 013 01 06 00 0 00 00000  000 1 054,00 1 064,00 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләр 013 01 06 99 0 00 00000 000 1 054,00 1 064,00 

Үзәк аппарат 013 01 06 99 0 00 02040 000 1 054,00 1 064,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 013 01 06 99 0 00 02040 100 887,00 897,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 013 01 06 99 0 00 02040 200 166,00 166,00 

Иные бюджетные ассигнования 013 01 06 99 0 00 02040 800 1,00 1,00 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының "мәдәният бүлеге" 

муниципаль учреждениесе" 058 00 00 00 0 00 00000 000 

57 

048,76 57 395,46 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 058 01 00 00 0 00 00000 000 815,70 825,70 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма 

органнары, җирле администрацияләр 

эшчәнлеге 058 01 04 00 0 00 0000 0  000 815,70 825,70 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 058 01 04 99 0 00 00000 000 815,70 825,70 

Үзәк аппарат 058 01 04 99 0 00 02040 000 815,70 825,70 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 058 01 04 99 0 00 02040 100 694,70 704,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 058 01 04 99 0 00 02040 200 121,00 121,00 

Мәгариф 

058 07 00 00 0 00 0000 0 000 

16 

727,40 16 827,40 

Өстәмә белем бирү 

058 07 03 00 0 00 0000 0 000 

16 

727,40 16 827,40 



Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы " Балалар 

сәнгать мәктәбе» МБУнең балаларга 

эстетик белем һәм тәрбия бирүне 

үстерү ярдәмче программасы" 058 07 03 02 0 00 0000 0 000 

16 

727,40 16 827,40 

2019 елга ТР Чирмешән муниципаль 

районы "Балалар сәнгать мәктәбе 

«балалар сәнгать мәктәбендә балаларга 

эстетик тәрбия бирүдә өстәмә белем 

бирүне үстерү" подпрограммасы 058 07 03 02 3 00 0002 0 000 

16 

727,40 16 827,40 

Өстәмә гомуми белем бирү 

программаларын гамәлгә ашыручы 

өстәмә белем бирү күппрофильле 

оешмаларын үстерү 058 07 03 02 3 01 0000 0 000 

16 

727,40 16 827,40 

Өстәмә белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы сәнгать-эстетик 

юнәлештәге өстәмә белем бирү 

оешмаларын үстерү 058 07 03 02 3 01 4232 0 000 

16 

727,40 16 827,40 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 058 07 03 02 3 01 4232 0 600 

16 

727,40 16 827,40 

Мәдәният, кинематография һәм 

массакүләм мәгълүмат чаралары 058 08 00  00 0 00 0000 0 000 

39 

505,66 39 742,36 

“2020-2022 елларга Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы мәдәниятен үстерү " 

муниципаль программасы 058 08 00 00 0 00 0000 0 000 

39 

505,66 39 742,36 

Мәдәният 

058 08 01 00 0 00 0000 0 000 
39 

105,66 39 326,96 

"Чирмешән муниципаль районында 

музей эшен саклау һәм үстерү" 

ярдәмче программасы 058 08 01 08 1 01 0000 0 000 2 119,00 2 200,00 

Музейлар эшчәнлеген тәэмин итү 058 08 01 08 1 01 4409 0 000 2 119,00 2 200,00 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 058 08 01 08 1 01 4409 0 600 2 119,00 2 200,00 

«ТР Чирмешән районында яшәүче 

халыкның тарихи мирасын 

җыю,өйрәнү һәм пропагандалау " 

ярдәмче программасы" 058 08 01 08 1 01 0000 1 000 1 780,00 1 937,00 

Музейлар эшчәнлеген тәэмин итү 058 08 01 08 1 01 4409 1 000 1 780,00 1 937,00 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 058 08 01 08 1 01 4409 1 600 1 780,00 1 937,00 

Чирмешән муниципаль районында 

китапханә эшен үстерү " ярдәмче 

программасы" 058 08 01 08 3 01 0000 0 000 

17 

481,10 17 096,16 

Китапханәләр эшчәнлеген тәэмин итү 

058 08 01 08 3 01 4409 0 000 

17 

481,10 17 096,16 



Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 058 08 01 08 3 01 4409 0 600 

17 

481,10 17 096,16 

Милли мәдәниятне һәм 

кинематографияне саклау һәм үстерү " 

программасы» 058 08 01 08 4 01 0000 0 000 

16 

225,56 16 593,80 

Клублар һәм мәдәни-ял итү үзәкләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 058 08 01 08 4 01 4409 1 000 

16 

225,56 16 593,80 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 058 08 01 08 4 01 4409 1 600 

16 

225,56 16 593,80 

Мәдәният өлкәсендә башка чаралар 

үткәрү " төп чарасы» 058 08 01 08 6 01 0000 0 000 1 500,00 1 500,00 

Мәдәният өлкәсендә чаралар 058 08 01 08 6 01 0000 0 000 1 500,00 1 500,00 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 058 08 01 08 6 01 1099 0 600 1 500,00 1 500,00 

Мәдәният, кинематография өлкәсендә 

башка мәсьәләләр 058 08 04 00 0 00 0000 0 000 400,00 415,40 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты "Мәдәният бүлеге" МУ          

" Мәдәният учреждениеләренең 

үзәкләштерелгән хисаплылыгы» 

подпрограммасы 058 08 04 08 Ж 01 4520 0 000 400,00 415,40 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 058 08 04 08 Ж 01 4520 0 100 390,00 405,40 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 058 08 04 08 Ж 01 4520 0 200 10,00 10,00 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының "Мәгариф бүлеге" 

муниципаль учреждениесе" 076 00 00 00 0 00 0000 0 000 

409 

743,22 

399 

451,12 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 076 01 00 00 0 00 00000 000 1 110,50 1 134,30 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, 

Россия Федерациясе субъектлары 

дәүләт хакимиятенең югары 

башкарма органнары, җирле 

администрацияләр эшчәнлеге 076 01 04 00 0 00 0000 0  000 1 110,50 1 134,30 

“2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының мәгариф 

системасын үстерү " муниципаль 

программасы» 076 01 04 02 0 00 0000 0 000 357,50 371,30 

Мәгариф өлкәсендә дәүләт 076 01 04 02 2 08 2530 2 000 357,50 371,30 



вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 076 01 04 02 2 08 2530 2 100 357,50 371,30 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 076 01 04 99 0 00 00000 000 753,00 763,00 

Үзәк аппарат 076 01 04 99 0 00 02040 000 753,00 763,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 076 01 04 99 0 00 02040 100 723,50 733,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 076 01 04 99 0 00 02040 200 29,50 29,50 

Мәгариф 

076 07 00 00 0 00 0000 0 000 

388 

428,52 

377 

462,42 

Мәктәпкәчә белем бирү 

076 07 01 00 0 00 0000 0 000 

83 

322,80 83 992,80 

“2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының мәгариф 

системасын үстерү " муниципаль 

программасы 076 07 01 02 0 00 0000 0 000 

83 

322,80 83 992,80 

“Чирмешән муниципаль 

районының мәктәпкәчә белем 

бирүне үстерү " ярдәмче 

программасы  076 07 01 02 1 00 0000 0 000 

83 

322,80 83 992,80 

Мәктәпкәчә белем бирү 

программаларын гамәлгә ашыручы 

муниципаль мәгариф оешмаларында 

Һәркем өчен мөмкин булган һәм 

түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч 

гомуми, төп гомуми, урта гомуми 

белем, шулай ук өстәмә белем алуга 

хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү өчен 

муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары бюджетларына 

субвенцияләр . 076 07 01 02 1 01 2537 0 000 

30 

592,80 30 592,80 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 076 07 01 02 1 01 2537 0 600 

30 

592,80 30 592,80 

Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларын 

үстерү 076 07 01 02 1 03 4200 0 000 

52 

730,00 53 400,00 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 076 07 01 02 1 03 4200 0 600 

52 

730,00 53 400,00 



Гомуми белем бирү 

076 07 02 00 0 00 0000 0 000 

288 

453,55 

276 

564,02 

2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының мәгариф 

системасын үстерү " муниципаль 

программасы» 076 07 02 02 0 00 0000 0 000 

288 

453,55 

276 

564,02 

«2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының гомуми 

белем бирү системасын үстерү " 

ярдәмче программасы 076 07 02  02 2 00 0000 0 000 

288 

453,55 

276 

564,02 

Гомуми белем бирү оешмаларын, 

мәктәп – балалар бакчаларын да 

кертеп, үстерү 076 07 02  02 2 02 4210 0 000 

151 

559,05 

139 

669,52 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 076 07 02  02 2 02 4210 0 600 

151 

559,05 

139 

669,52 

муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин 

булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта 

гомуми белем алуга хокукларны гамәлгә 

ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин 

итү, муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында балаларга өстәмә белем 

бирүне тәэмин итү 076 07 02  02 2 08 0000 0 000 

136 

894,50 

136 

894,50 

муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин 

булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта 

гомуми белем алуга хокукларны гамәлгә 

ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин 

итү, муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында балаларга өстәмә белем 

бирүне тәэмин итү 076 07 02  02 2 08 2528 0 000 

136 

894,50 

136 

894,50 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 076 07 02  02 2 08 2528 0 600 

136 

894,50 

136 

894,50 

Өстәмә белем бирү 076 07 03 00 0 00 0000 0 000 4 952,10 5 002,10 

"2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының өстәмә 

белем бирү программаларын 

тормышка ашыручы күппрофильле 

өстәмә белем бирү учреждениесен 

үстерү» ярдәмче программасы 076 07 03 02 3 00 0001 0 000 4 952,10 5 002,10 

Өстәмә гомуми белем бирү 

программаларын гамәлгә ашыручы 

өстәмә белем бирү күппрофильле 

оешмаларын үстерү 076 07 03 02 3 01 4231 0 000 4 952,10 5 002,10 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 076 07 03 02 3 01 4231 0 600 4 952,10 5 002,10 



субсидияләр бирү 

Мәгариф өлкәсендә башка 

мәсьәләләр 076 07 09 00 0 00 0000 0 000 

11 

700,07 11 903,50 

"2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының белем бирү 

сыйфатын бәяләүне гамәлгә 

ашыручы мәгълүмати-методик 

үзәкне үстерү" подпрограммасы» 076 07 09 02 2 08 0000 0 000 4 428,80 4 433,50 

Мәгълүмати-методик тәэмин итү 

өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру 076 07 09  02 2 08 2530 1 000 4 428,80 4 433,50 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 076 07 09  02 2 08 2530 1 100 4 118,80 4 123,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 076 07 09  02 2 08 2530 1 200 300,00 300,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 076 07 09  02 2 08 2530 1 800 10,00 10,00 

"2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районы мәгариф бүлеге" 

МКУ " Балалар һәм яшьләр өчен 

чаралар үткәрү» подпрограммасы 076 07 09  02 2 09 4360 0  000 1 010,00 1 010,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 076 07 09  02 2 09 4360 0  100 10,00 10,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 076 07 09  02 2 09 4360 0  200 1 000,00 1 000,00 

"2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районы мәгариф 

оешмаларының эшчәнлеген тәэмин 

итүче оешмалар" ярдәмче 

программасы» 076 07 09 02 5 00 0000 0 000 6 261,27 6 460,00 

Белем бирү эшчәнлеген тәэмин итүче 

оешмаларны,   мәгариф сыйфатын 

бәяләүне үстерү 076 07 09 02 5 01 4350 0 000 3 210,00 3 360,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 076 07 09 02 5 01 4350 0 100 1 500,00 1 600,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 076 07 09 02 5 01 4350 0 200 1 700,00 1 750,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 076 07 09 02 5 01 4350 0 800 10,00 10,00 



Укыту-методик кабинетлар, 

үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, 

хуҗалык хезмәте күрсәтү төркемнәре, 

уку фильмотекалары, мәктәпара 

укыту-җитештерү комбинатлары, 

логопед пунктлары 076 07 09 02 5 02 4520 0 000 3 051,27 3 100,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 076 07 09 02 5 02 4520 0 100 2 851,27 2 900,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 076 07 09 02 5 02 4520 0 200 200,00 200,00 

Социаль сәясәт 

076 10 00  00 0 00 0000 0 000 

20 

204,20 20 854,40 

Гаилә һәм балачакны саклау 

076 10 04 00 0 00 0000 0 000 

20 

204,20 20 854,40 

“2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының мәгариф 

системасын үстерү " муниципаль 

программасы 076 10 04 02 0 00 0000 0 000 3 947,20 3 947,20 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм 

фән министрлыгының коррупциягә 

каршы сәясәтен тормышка ашыру 

гамәлләре турында хисаплар" 076 10 04 02 6 01 1320 0 000 3 947,20 3 947,20 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм 

башка түләүләр 076 10 04 02 6 01 1320 0 300 3 947,20 3 947,20 

  

076 10 04 03 0 00 0000 0 000 

16 

257,00 16 907,20 

Социаль ярдәмнең башка төрләрен 

күрсәтү  076 10 04 03 1 02 0551 0 000 3 434,00 3 571,40 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 076 10 04 03 1 02 0551 0 600 3 434,00 3 571,40 

  076 10 04 03 5 00 0000 0 000 

12 

823,00 13 335,80 

Тәрбиягә бала алган гаиләгә балаларны 

карау өчен түләүләр 076 10 04 03 5 03 1311 0 000 6 578,20 6 841,30 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм 

башка түләүләр 076 10 04 03 5 03 1311 0 300 6 578,20 6 841,30 

Тәрбиягә бала алган ата-ананы 

бүләкләү 076 10 04 03 5 03 1312 0 000 3 301,20 3 433,20 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм 

башка түләүләр 076 10 04 03 5 03 1312 0 300 3 301,20 3 433,20 

Опекуннарның гаиләләренә балаларны 

карап тоту өчен түләүләр 076 10 04 03 5 03 1313 0 000 2 943,60 3 061,30 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм 

башка түләүләр 076 10 04 03 5 03 1313 0 300 2 943,60 3 061,30 

Чирмешән муниципаль районы 

башкарма комитеты  103 00 00 00 0 00 00000 000 

45 

274,03 46 674,35 



Гомумдәүләт мәсьәләләре 

103 01 00 00 0 00 00000 000 

22 

095,43 22 524,95 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, 

Россия Федерациясе субъектлары 

дәүләт хакимиятенең югары 

башкарма органнары, җирле 

администрацияләр эшчәнлеге 103 01 04 00 0 00 0000 0  000 

14 

478,00 14 678,10 

Татарстан Республикасында 

юстицияне үстерү " дәүләт 

программасы 103 01 04 24 0 00 0000 0 000 2,70 2,80 

Татарстан Республикасы муниципаль 

норматив хокукый актлары регистрын 

алып бару өчен кирәкле муниципаль 

районга керүче җирлекләрдән 

мәгълүмат җыю буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 103 01 04 24 1 01 2539 0 000 2,70 2,80 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 103 01 04 24 1 01 2539 0 200 2,70 2,80 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 103 01 04 99 0 00 0000 0 000 

14 

475,30 14 675,30 

Үзәк аппарат 

103 01 04 99 0 00 02040 000 

14 

475,30 14 675,30 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 103 01 04 99 0 00 02040 100 8 800,00 8 900,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 103 01 04 99 0 00 02040 200 5 573,30 5 673,30 

Башка бюджет ассигнованиеләре 103 01 04 99 0 00 02040 800 102,00 102,00 

Суд системасы 103 01 05 00 0 00 0000 0 000 11,60 91,40 

Россия Федерациясендә гомуми 

юрисдикциядәге федераль судларның 

присяжный утырышчыларына 

кандидатлар исемлеген төзү (үзгәртү) 103 01 05 99 0 00 5120 0 000 11,60 91,40 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 103 01 05 99 0 00 5120 0 200 11,60 91,40 

Резерв фондлары 103 01 11 00 0 00 0000 0 000 3 838,60 3 838,60 

Резерв фондлары 103 01 11 99 0 00 0741 1 000 3 838,60 3 838,60 

Башка бюджет ассигнованиеләре 103 01 11 99 0 00 0741 1 800 3 838,60 3 838,60 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 103 01 13 00 0 00 0000 0  000 3 767,23 3 916,85 

Татарстан Республикасы 

гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү 

" дәүләт программасы 103 01 13 03 0 00 0000 0 000 983,20 1 020,70 

«Гаиләләрнең социаль-икътисадый 

хәлен яхшырту " ярдәмче 

программасы» 103 01 13 03 5 00 0000 0 000 983,20 1 020,70 



О "Ятим балаларны һәм ата-ана 

каравыннан мәхрүм калган балаларны 

гаиләгә тәрбиягә урнаштыру өчен 

уңайлы шартлар тудыру" төп чарасы 103 01 13 03 5 03 0000 0 000 983,20 1 020,70 

Опека һәм попечительлек өлкәсендә 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 103 01 13 03 5 03 2533 0 000 983,20 1 020,70 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 103 01 13 03 5 03 2533 0 100 983,20 1 020,70 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 103 01 13 99 0 00 00000 000 2 784,03 2 896,15 

Оешмалар милкенә һәм җир салымына 

салым түләү 103 01 13 99 0 00 0295 0 000 206,91 206,91 

Башка бюджет ассигнованиеләре 103 01 13 99 0 00 0295 0 800 206,91 206,91 

Балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау 

комиссияләрен төзү һәм аларның 

эшчәнлеген оештыру буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 103 01 13 99 0 00 2526 0 000 387,60 402,40 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 103 01 13 99 0 00 2526 0 100 387,60 402,40 

Административ комиссияләр 

эшчәнлеген барлыкка китерү һәм 

оештыру буенча дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру 103 01 13 99 0 00 2527 0 000 379,50 393,60 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 103 01 13 99 0 00 2527 0 100 379,50 393,60 

Архив эше өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 103 01 13 99 0 00 25340 000 59,60 59,60 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 103 01 13 99 0 00 25340 200 59,60 59,60 

Административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи 

затлар исемлеген билгеләү буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 103 01 13 99 0 00 25350 000 0,52 0,54 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 103 01 13 99 0 00 25350 100 0,52 0,54 



функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнар 

Архив эшчәнлеген тәэмин итү 103 01 13 99 0 00 4409 9 000 575,40 620,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 103 01 13 99 0 00 4409 9 100 400,40 420,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 103 01 13 99 0 00 4409 9 200 175,00 200,00 

Гражданлык хәле актларын теркәү 103 01 13 99 0 00 5930 0 000 1 174,50 1 213,10 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 103 01 13 99 0 00 5930 0 100 1 000,00 1 000,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 103 01 13 99 0 00 5930 0 200 174,50 213,10 

Милли оборона 103 02 00 00 0 00 0000 0 000 1 567,50 1 592,10 

Мобилизацион һәм хәрбиләрдән тыш 

әзерлек 103 02 03 00 0 00 0000 0 000 1 567,50 1 592,10 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләр 103 02 03 99 0 00 0000 0 000 1 567,50 1 592,10 

Хәрби комиссариатлар булмаган 

территорияләрдә беренчел хәрби 

исәпкә алуны гамәлгә ашыру 103 02 03 99 0 00 5118 0 000 1 567,50 1 592,10 

Бюджетара трансфертлар 
103 02 03 99 0 00 5118 0 500 1 567,50 1 592,10 

Милли куркынычсызлык һәм хокук 

саклау эшчәнлеге 103 03 00 00 0 00 0000 0 000 946,60 984,40 

Милли куркынычсызлык һәм хокук 

саклау эшчәнлеге өлкәсендә башка 

мәсьәләләр 103 03 14 00 0 00 0000 0 000 946,60 984,40 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 103 03 14 99 0 00 0000 0 000 946,60 984,40 

Балигъ булмаганнар арасында гаилә 

иминлеге һәм хокук бозуларны кисәтү 103 03 14 99 0 00 6099 0 000 946,60 984,40 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 103 03 14 99 0 00 6099 0 100 946,60 984,40 

Милли икътисад 

103 04 00 00 0 00 0000 0 000 

18 

328,90 19 228,90 

Авыл хуҗалыгы һәм балыкчылык 103 04 05 00 0 00 0000 0 000 728,90 728,90 



"Татарстан Республикасында авыл 

хуҗалыгын үстерү һәм авыл 

хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм 

азык-төлек базарларын җайга салу" 

дәүләт программасы 103 04 05 28 0 00 0000 0 000 728,90 728,90 

Хайваннар авыруларын кисәтү һәм 

халыкны кеше һәм хайваннар өчен уртак 

булган авырулардан яклау " төп чарасы 103 04 05 28 0 01 0000 0 000 728,90 728,90 

Хайваннар авыруларын кисәтү һәм 

бетерү, аларны дәвалау, күзәтүчесез 

хайваннарны тоту һәм карап тоту, 

халыкны кеше һәм хайваннар өчен уртак 

чирләрдән саклау чараларын уздыруны 

оештыру өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру 103 04 05 28 0 01 2536 0 000 728,90 728,90 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 103 04 05 28 0 01 2536 0 200 728,90 728,90 

Транспорт 103 04 08 00 0 00 0000 0 000 0,00   

Халыкка транспорт хезмәтләре 

күрсәтү өлкәсендәге вәкаләтләрне 

гамәлгә ашыру һәм муниципаль район 

чикләрендә җирлекләр арасында 

халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне 

оештыру 103 04 08 99 0 00 0250 0 000 0,00   

Юл хуҗалыгы (юл фондлары) 

103 04 09 00 0 00 0000 0 000 

17 

600,00 18 500,00 

2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының Юл эшләре " 

муниципаль программасы" 103 04 09 13 0 01 0365 0 000 

17 

600,00 18 500,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 103 04 09 13 0 01 0365 0 200 

17 

600,00 18 500,00 

Әйләнә-тирә мохитне саклау   
103 06 00 00 0 00 0000 0 000 2 032,50 2 032,50 

Үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы 

объектларын һәм аларның яшәү 

тирәлеген саклау 103 06 03 00 0 00 0000 0 000 2 032,50 2 032,50 

"Әйләнә-тирә мохитне саклау һәм 

табигый ресурслардан һәм экологик 

хәлне тәэмин итүне яхшырту буенча 

табигать саклау чараларыннан рациональ 

файдалану" муниципаль программасы 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында 

2020-2022 елларга 

 103 06 03 09 1 01 7446 0 000 2 032,50 2 032,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 103 06 03 09 1 01 7446 0 200 2 032,50 2 032,50 

Сәламәтлек 103 09 00 00 0 00 0000 0 000 303,10 311,50 

Санитар-эпидемиологик иминлек 103 09 07 00 0 00 0000 0 000 303,10 311,50 



"Авыруларны профилактикалау 

һәм сәламәт яшәү рәвешен 

формалаштыру.  Беренчел медик-

санитар ярдәмне үстерү» 103 09 07 01 1 00 0000 0 000 303,10 311,50 

"Иммунопрофилактика" төп чарасы 103 09 07 01 1 02 0000 0 000 303,10 311,50 

Дезинфекция, дезинсекция һәм 

дератизация, санитар-эпидемияләргә 

каршы (профилактик) чараларны, 

лаборатор тикшеренүләр методларын 

кулланып уздырыла торган чараларны, 

йогышлы авырулар учакларында, шулай 

ук йогышлы авырулар барлыкка килү 

яисә таралу өчен шартлар булган һәм 

саклана торган территорияләрдә һәм 

биналарда гамәлгә ашыруны оештыру 

буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру 103 09 07 01 1 02 0211 0 000 303,10 311,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 103 09 07 01 1 02 0211 0 200 303,10 311,50 

Чирмешән муниципаль районы 

Гражданнарны яклау идарәсе " 

муниципаль казна учреждениесе" 112 00 00  00 0 00 0000 0 000 1 580,60 1 643,40 

Милли куркынычсызлык һәм хокук 

саклау эшчәнлеге 112 03 00 00 0 00 0000 0 000 1 580,60 1 643,40 

Халыкны һәм территорияләрне 

табигый һәм техноген характердагы 

гадәттән тыш хәлләрдән яклау, 

гражданнар оборонасы 112 03 09 00 0 00 0000 0 000 1 580,60 1 643,40 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 112 03 09 99 0 00 0000 0 000 1 580,60 1 643,40 

Милли иминлек һәм хокук саклау 

эшчәнлеге өлкәсендә органнар эшләве 112 03 09 99 0 00 2026 7 000 1 580,60 1 643,40 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 112 03 09 99 0 00 2026 7 100 1 580,60 1 643,40 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының "Яшьләр эшләре һәм 

спорт бүлеге" муниципаль 

учреждениесе 169 00 00 00 0 00 0000 0 000 

29 

823,12 30 400,62 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 169 01 00 00 0 00 00000 000 1 027,40 1 118,80 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, 

Россия Федерациясе субъектлары 

дәүләт хакимиятенең югары 

башкарма органнары, җирле 

администрацияләр эшчәнлеге 169 01 04 00 0 00 0000 0  000 853,20 907,00 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 169 01 04 99 0 00 00000 000 495,70 535,70 



Үзәк аппарат 169 01 04 99 0 00 02040 000 495,70 535,70 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 169 01 04 99 0 00 02040 100 447,40 487,40 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 169 01 04 99 0 00 02040 200 43,30 43,30 

Башка бюджет ассигнованиеләре 169 01 04 99 0 00 02040 800 5,00 5,00 

Яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 169 01 04 99 0 00 25240 000 357,50 371,30 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 169 01 04 99 0 00 25240 100 357,50 371,30 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 169 01 13 00 0 00 00000  000 174,20 211,80 

Оешмалар милкенә һәм җир салымына 

салым түләү 169 01 13 99 0 00 0295 0 000 0,10 0,10 

Башка бюджет ассигнованиеләре 169 01 13 99 0 00 0295 0 800 0,10 0,10 

Үзәкләштерелгән бухгалтерия 

эшчәнлеген тәэмин итү 169 01 13 99 0 00 2990 0 000 174,10 211,70 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 169 01 13 99 0 00 2990 0 100 170,10 207,70 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 169 01 13 99 0 00 2990 0 200 4,00 4,00 

Мәгариф 

169 07 00 00 0 00 0000 0 000 

14 

484,50 14 649,50 

Яшьләр сәясәте 

169 07 07 00 0 00 0000 0 000 

14 

484,50 14 649,50 

Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру 

программасы " муниципаль 

программасы 169 07 07 10 4 01 4319 0 000 3 579,40 3 575,30 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 169 07 07 10 4 01 4319 0 600 3 579,40 3 575,30 

2020 елга Татарстан яшьләре " 

муниципаль программасы  169 07 07 10 4 01 4319 1 000 6 004,30 6 173,40 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 169 07 07 10 4 01 4319 1 600 6 004,30 6 173,40 

Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру 169 07 07 38 1 01 2132 0 000 4 900,80 4 900,80 



буенча чаралар 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 169 07 07 38 1 01 2132 0 600 4 900,80 4 900,80 

Физик культура һәм спорт 

169 11 00 00 0 00 0000 0 000 

14 

311,22 14 632,32 

Физик культура 

169 11 01 00 0 00 0000 0 000 

12 

811,22 13 132,32 

"2020 елга Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районында 

балалар-яшүсмерләр спортын үстерү" 

подпрограммасы 169 11 01 10 1 01 4820 0 000 

12 

811,22 13 132,32 

Ведомство буйсынуындагы 

учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 169 11 01 10 1 01 4820 0 000 

12 

811,22 13 132,32 

Бюджет учреждениеләренә ,автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 169 11 01 10 1 01 4820 0 600 

12 

811,22 13 132,32 

Массакүләм спорт 169 11 02 00 0 00 0000 0 000 1 500,00 1 500,00 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында физик 

культураны, спорт һәм туризмны 

үстерү " муниципаль программасы» 169 11 02 10 1 01 1287 0 000 1 500,00 1 500,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 169 11 02 10 1 01 1287 0 200 1 500,00 1 500,00 

Чирмешән муниципаль районы 

Советы  200 00 00 00 0 00 00000 000 

11 

811,80 12 385,00 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 

200 01 00 00 0 00 00000 000 

11 

811,80 12 385,00 

Россия Федерациясе субъектының һәм 

муниципаль берәмлекнең иң югары 

вазыйфаи заты эшләве 200 01 02 00 0 00 00000 000 2 200,00 2 400,00 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 200 01 02 99 0 00 00000 000 2 200,00 2 400,00 

Муниципаль берәмлек башлыгы 200 01 02 99 0 00 02030  000 2 200,00 2 400,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 200 01 02 99 0 00 02030  100 2 200,00 2 400,00 

Дәүләт хакимиятенең закон чыгару 

(вәкиллекле) органнары һәм 

муниципаль берәмлекләрнең 

вәкиллекле органнары эшчәнлеге 200 01 03 00 0 00 00000 000 9 343,80 9 717,00 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 200 01 03 99 0 00 00000 000 9 343,80 9 717,00 

Үзәк аппарат 200 01 03 99 0 00 0204 0 000 9 343,80 9 717,00 



Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 200 01 03 99 0 00 0204 0 100 6 395,00 6 500,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 200 01 03 99 0 00 0204 0 200 2 832,80 3 100,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 200 01 03 99 0 00 0204 0 800 116,00 117,00 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 200 01 13 00 0 00 00000  000 268,00 268,00 

Оешмалар милкенә һәм җир салымына 

салым түләү 200 01 13 99 0 00 0295 0 000 268,00 268,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 200 01 13 99 0 00 0295 0  800 268,00 268,00 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районының финанс-

бюджет палатасы 500 00 00 00 0 00 00000 000 

116 

873,40 

118 

713,60 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 500 01 00 00 0 00 00000 000 5 674,00 5 877,20 

Финанс, салым һәм таможня 

органнары һәм финанс (финанс-

бюджет) күзәтчелеге органнары 

эшчәнлеген тәэмин итү 500 01 06 00 0 00 00000  000 5 205,50 5 398,70 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 500 01 06 99 0 00 00000 000 5 205,50 5 398,70 

Үзәк аппарат 500 01 06 99 0 00 02040 000 5 205,50 5 398,70 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 500 01 06 99 0 00 02040 100 4 105,00 4 230,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 500 01 06 99 0 00 02040 200 1 100,00 1 168,20 

Башка бюджет ассигнованиеләре 500 01 06 99 0 00 02040 800 0,50 0,50 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 500 01 13 00 0 00 00000  000 468,50 478,50 

Дәүләтнең башка йөкләмәләрен үтәү 500 01 13 99 0 00 09203 000 468,00 478,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 500 01 13 99 0 00 09203 100 468,00 478,00 

Оешмалар милкенә һәм җир салымына 

салым түләү 500 01 13 99 0 00 0295 0 000 0,50 0,50 

Башка бюджет ассигнованиеләре 500 01 13 99 0 00 0295 0 800 0,50 0,50 

Гомуми характердагы РФ субъектлары 

һәм муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына бюджетара 

трансфертлар  500 14 00 00 0 00 0000 0 000 

111 

199,40 

112 

836,40 

Россия Федерациясе субъектларының 

һәм муниципаль берәмлекләрнең 500 14 01 00 0 00 0000 0 000 

111 

199,40 

112 

836,40 



бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 

дотацияләр 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 500 14 01 99 0 00 0000 0  000 

111 

199,40 

112 

836,40 

Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә дотацияләр, финанс 

тәэминаты чыганагы-муниципаль 

районнар бюджетлары акчалары 500 14 01 99 0 00 2504 0 000 0,00 0,00 

Җирлекләрнең финанс белән тәэмин итү 

чыганагы-җирлекләр бюджетларына 

Татарстан Республикасы бюджетыннан 

бирелә торган бюджетара трансфертлар 

бирүгә муниципаль районнар 

бюджетларына субсидияләр булган 

бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 

дотацияләр   

 500 14 01 99 0 00 S004 0 000 

111 

026,90 

112 

668,60 

Бюджетара трансфертлар 

500 14 01 99 0 00 S004 0 500 

111 

026,90 

112 

668,60 

Җирлекләрнең бюджет тәэмин 

ителешен тигезләүгә дотацияләр 

җирлекләргә финанс ярдәменең 

региональ фондыннан җирлекләргә 

дотацияләр исәпләү һәм бирү буенча 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга 

муниципаль районнар бюджетларына 

субвенцияләр булган җирлекләрнең 

бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 

Татарстан Республикасы 

бюджетыннан бирелә торган 

дотацияләр  500 14 01 99 0 00 8006 0 000 172,50 167,80 

Бюджетара трансфертлар 500 14 01 99 0 00 8006 0 500 172,50 167,80 

Башка дотацияләр 500 14 02 00 0 00 0000 0 000 0,00 0,00 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 500 14 02 99 0 00 0000 0 000 0,00 0,00 

Бюджетларның баланслылыгын 

тәэмин итү буенча чараларга ярдәм итү 500 14 02 99 0 00 5170 2  000 0,00 0,00 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Мөлкәт һәм 

җир мөнәсәбәтләре палатасы 165 00 00 00 0 00 00000 000 5 381,99 5 482,99 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 165 01 00 00 0 00 00000 000 5 381,99 5 482,99 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 165 01 13 00 0 00 00000  000 5 381,99 5 482,99 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 165 01 13 99 0 00 00000 000 5 381,99 5 482,99 

Үзәк аппарат 165 01 13 99 0 00 02040 000 4 018,80 4 119,80 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 165 01 13 99 0 00 0204 0 100 2 231,00 2 331,00 



Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 165 01 13 99 0 00 0204 0 200 1 779,00 1 779,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 165 01 13 99 0 00 0204 0 800 8,80 9,80 

Оешмалар милкенә һәм җир салымына 

салым түләү 165 01 13 99 0 00 0295 0 000 1 363,19 1 363,19 

Башка бюджет ассигнованиеләре 165 01 13 99 0 00 0295 0 800 1 363,19 1 363,19 

Барлыгы           

678 

590,92 

673 

210,54 

         

Районның Финанс-бюджет палатасы рәисе                       Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Советы 2019 елның 13 декабре, № 256 

карарына карата 

12 кушымта 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының 2020 елга бюджетын 

максатчан статьялар буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү  

(Чирмешән муниципаль районының муниципаль программаларына һәм  

бюджет чыгымнарын классификацияләү бүлекләре, бүлекчәләре), чыгымнар 

төрләре төркемнәре (төркемнәре)  

АТАМАСЫ ЦСР ВР Рз ПР 

Сумма,ты

с.руб. 

«Татарстан Республикасы сәламәтлек 

саклавын үстерү " дәүләт программасы 01 0 00 0000 0 000 00 00 295,00 

"Авыруларны профилактикалау һәм сәламәт 

яшәү рәвешен формалаштыру.  Беренчел 

медик-санитар ярдәмне үстерү» 01 1 00 0000 0 000 00 00 295,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 01 1 02 0211 0 200 00 00 295,00 



товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

Сәламәтлек 01 1 02 0211 0 200 09 00 295,00 

Санитар-эпидемиологик иминлек 01 1 02 0211 0 200 09 07 295,00 

«2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль 

районының мәгариф системасын үстерү " 

муниципаль программасы 02 0 00 0000 0 000 00 00 415 600,37 

" Чирмешән муниципаль районының 

мәктәпкәчә белем бирүне үстерү " ярдәмче 

программасы  02 1 00 0000 0 000 00 00 85 745,96 

Мәктәпкәчә белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы муниципаль мәгариф 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин булган 

һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, 

төп гомуми, урта гомуми белем, шулай ук 

өстәмә белем алуга хокукларны гамәлгә 

ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин итү 

өчен муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары бюджетларына субвенцияләр  02 1 01 2537 0 000 00 00 30 592,80 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 02 1 01 2537 0 600 00 00 30 592,80 

Мәгариф 02 1 01 2537 0 600 07 00 30 592,80 

Мәктәпкәчә белем бирү 02 1 01 2537 0 600 07 01 30 592,80 

Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларын үстерү 02 1 03 4200 0 000 00 00 18 410,76 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 02 1 03 4200 0 600 00 00 18 410,76 

Мәгариф 02 1 03 4200 0 600 07 00 18 410,76 

Мәктәпкәчә белем бирү 02 1 03 4200 0 600 07 01 18 410,76 

Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин булган 

һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, 

төп гомуми, урта гомуми белем бирүне 

оештыру буенча муниципаль районнарның һәм 

шәһәр округларының җирле үзидарә 

органнары вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка 

килә торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында финанслашу чыганагы 

муниципаль районнар һәм шәһәр округлары 

бюджетларына субсидияләр булган мәктәпкәчә 

белем бирү оешмаларын үстерү, муниципаль 

белем бирү оешмаларында балаларга өстәмә 

белем бирүне тәэмин итүне, балаларны карау 

һәм карау, муниципаль белем бирү 

оешмаларында балаларны карап тоту өчен 

шартлар тудыруны оештыру 02 1 03 S005 0 000 00 00 36 742,40 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 02 1 03 S005 0 600 00 00 36 742,40 

Мәгариф 02 1 03 S005 0 600 07 00 36 742,40 

Мәктәпкәчә белем бирү 02 1 03 S005 0 600 07 01 36 742,40 



«2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль 

районының гомуми белем бирү системасын 

үстерү " ярдәмче программасы» 02 2 00 0000 0 000 00 00 285 437,52 

Гомуми белем бирү оешмаларын, мәктәп – 

балалар бакчаларын да кертеп, үстерү 02 2 02 4210 0 000 00 00 49 585,42 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 02 2 02 4210 0 600 00 00 49 585,42 

Мәгариф 02 2 02 4210 0 600 07 00 49 585,42 

Гомуми белем бирү 02 2 02 4210 0 600 07 02 49 585,42 

Мәгариф 

02 2 02 S005 0 000 00 00 98 957,60 

Гомуми белем бирү 

02 2 02 S005 0 600 00 00 98 957,60 

Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин булган 

һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, 

төп гомуми, урта гомуми белем алуга 

хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү, муниципаль гомуми 

белем бирү оешмаларында балаларга өстәмә 

белем бирүне тәэмин итү 02 2 02 S005 0 600 07 00 98 957,60 

Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин булган 

һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, 

төп гомуми, урта гомуми белем алуга 

хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү, муниципаль гомуми 

белем бирү оешмаларында балаларга өстәмә 

белем бирүне тәэмин итү 02 2 02 S005 0 600 07 02 98 957,60 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 
02 2 08 0000 0 000 00 00 136 894,50 

Мәгариф 
02 2 08 2528 0 000 00 00 136 894,50 

Гомуми белем бирү 

02 2 08 2528 0 600 00 00 136 894,50 

Мәгариф 02 2 08 2528 0 600 07 00 136 894,50 

Гомуми белем бирү 02 2 08 2528 0 600 07 02 136 894,50 

"2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль 

районының белем бирү сыйфатын бәяләүне 

гамәлгә ашыручы мәгълүмати-методик үзәкне 

үстерү" подпрограммасы 02 2 08 0000 0 000 00 00 4 768,90 

Мәгълүмати-методик тәэмин итү өлкәсендә 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 02 2 08 2530 1 000 00 00 4 424,40 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 02 2 08 2530 1 100 00 00 4 332,45 

Мәгариф 02 2 08 2530 1 100 07 00 4 332,45 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 2 08 2530 1 100 07 09 4 332,45 



Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 

товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 02 2 08 2530 1 200 00 00 81,95 

Мәгариф 02 2 08 2530 1 200 07 00 81,95 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 2 08 2530 1 200 07 09 81,95 

Башка бюджет ассигнованиеләре 02 2 08 2530 1 800 00 00 10,00 

Мәгариф 02 2 08 2530 1 800 07 00 10,00 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 2 08 2530 1 800 07 09 10,00 

Мәгариф өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру 02 2 08 2530 2 000 00 00 344,50 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 02 2 08 2530 2 100 00 00 344,50 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 02 2 08 2530 2 100 01 00 344,50 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма органнары, 

җирле администрацияләр эшчәнлеге 02 2 08 2530 2 100 01 04 344,50 

"2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль 

районы мәгариф бүлеге" МКУ " балалар һәм 

яшьләр өчен чаралар үткәрү» подпрограммасы 02 2 09 4360 0  000 00 00 870,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 02 2 09 4360 0  200 00 00 870,00 

Мәгариф 02 2 09 4360 0  200 07 00 870,00 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 2 09 4360 0  200 07 09 870,00 

"2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль 

районының өстәмә белем бирү 

программаларын тормышка ашыручы 

күппрофильле өстәмә белем бирү 

учреждениесен үстерү» ярдәмче программасы»   02 3 01 0001 0 000 00 00 1 983,30 

Өстәмә гомуми белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы өстәмә белем бирү 

күппрофильле оешмаларын үстерү 02 3 01 4231 0 000 00 00 1 983,30 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 02 3 01 4231 0 600 00 00 1 983,30 

Мәгариф 
02 3 01 4231 0 600 07 00 1 983,30 

Гомуми белем бирү 02 3 01 4231 0 600 07 03 1 983,30 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы " балалар сәнгать 

мәктәбе» МБУнең балаларга эстетик белем һәм 

тәрбия бирүне үстерү ярдәмче программасы" 02 3 01 0002 0 000 00 00 5 592,91 

Өстәмә белем бирү программаларын гамәлгә 

ашыручы сәнгать-эстетик юнәлештәге өстәмә 

белем бирү оешмаларын үстерү 02 3 01 4232 0 000 00 00 5 592,91 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 02 3 01 4232 0 600 00 00 5 592,91 

Мәгариф 02 3 01 4232 0 600 07 00 5 592,91 



Өстәмә белем бирү 02 3 01 4232 0 600 07 03 5 592,91 

Муниципаль районнар һәм шәһәр округлары 

җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен 

үтәгәндә барлыкка килә торган чыгым 

йөкләмәләрен финанслашу максатларында 

муниципаль районнар һәм шәһәр округлары 

бюджетларына субсидияләр булган өстәмә 

гомуми белем бирү программаларын гамәлгә 

ашыручы күппрофильле өстәмә белем бирү 

оешмаларын үстерү, муниципаль белем бирү 

оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне 

оештыру, балаларны карап тоту һәм карау өчен 

шартлар тудыру, муниципаль белем бирү 

оешмаларында балаларны карап тоту өчен 

шартлар тудыру. 02 3 01 S005 0 000 00 00 3 958,20 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 02 3 01 S005 0 600 00 00 3 958,20 

Мәгариф 02 3 01 S005 0 600 07 00 3 958,20 

Өстәмә белем бирү 02 3 01 S005 0 600 07 03 3 958,20 

Муниципаль районнарның һәм шәһәр 

округларының җирле үзидарә органнары 

вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә торган 

чыгым йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында муниципаль районнар һәм 

шәһәр округлары бюджетларына субсидияләр 

булган өстәмә белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы сәнгать-эстетик юнәлештәге 

өстәмә белем бирү оешмаларын үстерү, 

муниципаль белем бирү оешмаларында 

балаларга өстәмә белем бирүне оештыру, 

балаларны карап тоту һәм карау өчен шартлар 

тудыру, муниципаль белем бирү 

оешмаларында балаларны карап тоту өчен 

шартлар тудыру. 02 3 01 S005 0 000 00 00 11 247,64 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 02 3 01 S005 0 600 00 00 11 247,64 

Мәгариф 02 3 01 S005 0 600 07 00 11 247,64 

Өстәмә белем бирү 02 3 01 S005 0 600 07 03 11 247,64 

"2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль 

районы мәгариф оешмаларының эшчәнлеген 

тәэмин итүче оешмалар" ярдәмче 

программасы»     02 5 00 0000 0 000 00 00 12 048,74 

Белем бирү эшчәнлеген тәэмин итүче 

оешмаларны үстерү 02 5 01 4350 0 000 00 00 1 378,14 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 02 5 01 4350 0 100 00 00 100,00 

Мәгариф 02 5 01 4350 0 100 07 00 100,00 



Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 5 01 4350 0 100 07 09 100,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 02 5 01 4350 0 200 00 00 1 007,10 

Мәгариф 02 5 01 4350 0 200 07 00 1 007,10 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 5 01 4350 0 200 07 09 1 007,10 

Башка бюджет ассигнованиеләре 02 5 01 4350 0 800 00 00 271,04 

Мәгариф 02 5 01 4350 0 800 07 00 271,04 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 5 01 4350 0 800 07 09 271,04 

Белем бирү эшчәнлеген тәэмин итүне гамәлгә 

ашыручы оешмаларны үстерү, өстәмә 

финанслау чыганагы булып муниципаль 

районнар һәм шәһәр округлары бюджетларына 

субсидияләр торган, муниципаль мәгариф 

оешмаларында төп гомуми белем бирү 

программалары буенча һәркем өчен мөмкин 

булган һәм түләүсез мәктәпкәчә,башлангыч 

гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем 

бирүне оештыру буенча муниципаль 

районнарның һәм шәһәр округларының җирле 

үзидарә органнары вәкаләтләрен үтәгәндә 

барлыкка килә торган чыгым йөкләмәләрен 

финанслашу максатларында, муниципаль 

белем бирү оешмаларында балаларга өстәмә 

белем бирүне тәэмин итүне, балаларны карау 

һәм карау, муниципаль белем бирү 

оешмаларында балаларны карап тоту өчен 

шартлар тудыруны оештыру 02 5 01 S005 0 000 00 00 2 325,60 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 02 5 01 S005 0 100 00 00 1 190,49 

Мәгариф 02 5 01 S005 0 100 07 00 1 190,49 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 5 01 S005 0 100 07 09 1 190,49 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 02 5 01 S005 0 200 00 00 864,21 

Мәгариф 02 5 01 S005 0 200 07 00 864,21 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 5 01 S005 0 200 07 09 864,21 

Башка бюджет ассигнованиеләре 

02 5 01 S005 0 800 00 00 270,90 

Мәгариф 02 5 01 S005 0 800 07 00 270,90 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 5 01 S005 0 800 07 09 270,90 

Укыту-методик кабинетлар, үзәкләштерелгән 

бухгалтерияләр, хуҗалык хезмәте күрсәтү 

төркемнәре, уку фильмотекалары, мәктәпара 

укыту-җитештерү комбинатлары, логопед 

пунктлары 02 5 02 4520 0 000 00 00 2 785,70 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 02 5 02 4520 0 100 00 00 2 436,23 



Мәгариф 02 5 02 4520 0 100 07 00 2 436,23 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 5 02 4520 0 100 07 09 2 436,23 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 02 5 02 4520 0 200 00 00 349,47 

Мәгариф 02 5 02 4520 0 200 07 00 349,47 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 5 02 4520 0 200 07 09 349,47 

Укыту-методик кабинетлар, үзәкләштерелгән 

бухгалтерияләр, хуҗалык хезмәте күрсәтү 

төркемнәре, укыту фильмотекалары, мәктәпара 

укыту-җитештерү комбинатлары, логопед 

пунктлары,финанслашу чыганагы булып 

муниципаль районнар һәм шәһәр округлары 

җирле үзидарә органнарының һәркем өчен 

мөмкин булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми 

белем бирүне оештыру буенча вәкаләтләрен 

үтәгәндә барлыкка килә торган чыгым 

йөкләмәләрен финанслашу максатларында 

муниципаль районнар һәм шәһәр округлары 

бюджетларына субсидияләр тора., муниципаль 

белем бирү оешмаларында балаларга өстәмә 

белем бирүне оештыру, балаларны карап тоту 

һәм карау өчен шартлар тудыру, муниципаль 

белем бирү оешмаларында балаларны карап 

тоту өчен шартлар тудыру. 02 5 02 S005 0 000 00 00 5 559,30 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 02 5 02 S005 0 100 00 00 5 559,30 

Мәгариф 02 5 02 S005 0 100 07 00 5 559,30 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 5 02 S005 0 100 07 09 5 559,30 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 

министрлыгының коррупциягә каршы 

сәясәтен тормышка ашыру гамәлләре 

турында хисаплар 02 6 01 13200 000 00 00 3 947,20 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм башка 

түләүләр 02 6 01 13200 300 00 00 3 947,20 

Социаль сәясәт 02 6 01 13200 300 10 00 3 947,20 

Гаилә һәм балачакны саклау 02 6 01 13200 300 10 04 3 947,20 

Муниципаль программасы " Укучыларның 

сәламәт туклануы " 03 1 02 0551 0 000 00 00 3 301,90 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 03 1 02 0551 0 600 00 00 3 301,90 

Социаль сәясәт 03 1 02 0551 0 600 10 00 3 301,90 

Социаль ярдәмнең башка төрләрен күрсәтү  
03 1 02 0551 0 600 10 03 3 301,90 

“Татарстан Республикасы гражданнарына 

социаль ярдәм күрсәтү " дәүләт 

программасы  03 0 00 0000 0 000 00 00 13 277,80 

2015-2020 елларга " Гаиләләрнең социаль- 03 5 00 0000 0 000 00 00 6 325,20 



икътисадый хәлен яхшырту» ярдәмче 

программасы 

Тәрбиягә бала алган гаиләгә балаларны карау 

өчен түләүләр 03 5 03 1311 0 000 00 00 6 325,20 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм башка 

түләүләр 03 5 03 1311 0 300 00 00 6 325,20 

Социаль сәясәт 03 5 03 1311 0 300 10 00 6 325,20 

Гаилә һәм балачакны саклау 03 5 03 1311 0 300 10 04 6 325,20 

Тәрбиягә бала алган ата-ананы бүләкләү 03 5 03 1312 0 000 00 00 3 174,20 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм башка 

түләүләр 03 5 03 1312 0 300 00 00 3 174,20 

Социаль сәясәт 03 5 03 1312 0 300 10 00 3 174,20 

Гаилә һәм балачакны саклау 03 5 03 1312 0 300 10 04 3 174,20 

Опекуннарның гаиләләренә балаларны карап 

тоту өчен түләүләр 03 5 03 1313 0 000 00 00 2 830,40 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм башка 

түләүләр 03 5 03 1313 0 300 00 00 2 830,40 

Социаль сәясәт 03 5 03 1313 0 300 10 00 2 830,40 

Гаилә һәм балачакны саклау 03 5 03 1313 0 300 10 04 2 830,40 

"Ятим балаларны һәм ата-ана каравыннан 

мәхрүм калган балаларны гаиләгә тәрбиягә 

урнаштыру өчен уңайлы шартлар тудыру" төп 

чарасы 03 5 03 0000 0 000 00 00 948,00 

Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 03 5 03 2533 0 000 00 00 948,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 03 5 03 2533 0 100 00 00 948,00 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 
03 5 03 2533 0 100 01 00 948,00 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 03 5 03 2533 0 100 01 13 948,00 

"2017-2020 елларга Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль 

районында хокук бозуларны һәм 

җинаятьләрне профилактикалау 

эшчәнлеген оештыру" муниципаль 

программасы 06 1 094360 0 000 00 00 30,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 06 1 094360 0 200 00 00 30,00 

Мәгариф 06 1 094360 0 200 07 00 30,00 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 06 1 094360 0 200 07 09 30,00 

“2020-2022 елларга Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы мәдәниятен 

үстерү " муниципаль программасы 08 0 00 00000 000 00 00 37 707,76 

Чирмешән муниципаль районында музей эшен 

саклау һәм үстерү " ярдәмче программасы 08 1 01 0000 0 000 00 00 2 833,27 

Музейлар эшчәнлеген тәэмин итү 08 1 01 4409 0 000 00 00 2 833,27 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 08 1 01 4409 0 600 00 00 2 833,27 



Мәдәният, кинематография һәм массакүләм 

мәгълүмат чаралары 08 1 01 4409 0 600 08 00 2 833,27 

 Мәдәният 08 1 01 4409 0 600 08 01 2 833,27 

«ТР Чирмешән районында яшәүче халыкның 

тарихи мирасын җыю,өйрәнү һәм 

пропагандалау " подпрограммасы 08 1 01 0000 1 000 00 00 2 754,70 

Музейлар эшчәнлеген тәэмин итү 08 1 01 4409 1 000 00 00 2 754,70 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 08 1 01 4409 1 600 00 00 2 754,70 

Мәдәният, кинематография һәм массакүләм 

мәгълүмат чаралары 08 1 01 4409 1 600 08 00 2 754,70 

 Мәдәният 08 1 01 4409 1 600 08 01 2 754,70 

Чирмешән муниципаль районында китапханә 

эшен үстерү " ярдәмче программасы" 08 3 01 0000 0 000 00 00 16 395,54 

Китапханәләр эшчәнлеген тәэмин итү 08 3 01 4409 0 000 00 00 16 395,54 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 08 3 01 4409 0 600 00 00 16 395,54 

Мәдәният, кинематография һәм массакүләм 

мәгълүмат чаралары 08 3 01 4409 0 600 08 00 16 395,54 

 Мәдәният 08 3 01 4409 0 600 08 01 16 395,54 

"Милли мәдәниятне һәм кинематографияне 

саклау һәм үстерү" программасы 08 4 01 0000 0 000 00 00 12 828,85 

Клублар һәм мәдәни-ял итү үзәкләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 08 4 01 4409 1 000 00 00 12 828,85 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 08 4 01 4409 1 600 00 00 12 828,85 

Мәдәният, кинематография һәм массакүләм 

мәгълүмат чаралары 08 4 01 4409 1 600 08 00 12 828,85 

 Мәдәният 08 4 01 4409 1 600 08 01 12 828,85 

“Мәдәният өлкәсендә башка чаралар үткәрү " 

төп чарасы 08 6 01 0000 0 000 00 00 1 665,40 

Мәдәният өлкәсендә чаралар 08 6 01 0000 0 000 00 00 1 665,40 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 08 6 01 1099 0 600 00 00 1 665,40 

Мәдәният, кинематография һәм массакүләм 

мәгълүмат чаралары 08 6 01 1099 0 600 08 00 1 665,40 

Мәдәният 08 6 01 1099 0 600 08 01 1 665,40 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

"мәдәният бүлеге" МУ " мәдәният 

учреждениеләренең үзәкләштерелгән 

хисаплылыгы» подпрограммасы 08 Ж 01 4520 0 000 00 00 1 230,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 08 Ж 01 4520 0 100 00 00 1 064,00 



Мәдәният, кинематография һәм массакүләм 

мәгълүмат чаралары 08 Ж 01 4520 0 100 08 00 1 064,00 

Мәдәният, кинематография өлкәсендә башка 

мәсьәләләр 08 Ж 01 4520 0 100 08 04 1 064,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 08 Ж 01 4520 0 200 00 00 166,00 

Мәдәният, кинематография һәм массакүләм 

мәгълүмат чаралары 08 Ж 01 4520 0 200 08 00 166,00 

Мәдәният, кинематография өлкәсендә башка 

мәсьәләләр 08 Ж 01 4520 0 200 08 04 166,00 

"Әйләнә-тирә мохитне саклау һәм табигый 

ресурслардан һәм экологик хәлне тәэмин 

итүне яхшырту буенча табигать саклау 

чараларыннан рациональ файдалану" 

муниципаль программасы 

09 0 00 0000 0 000 00 00 2 032,50 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында 09 1 01 7446 0 200 00 00 2 032,50 

2020-2022 елларга 09 1 01 7446 0 200 06 00 2 032,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 09 1 01 7446 0 200 06 03 2 032,50 

Әйләнә-тирә мохитне саклау   24 1 01 2539 0 000 00 00 2,60 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 

24 1 01 2539 0 200 00 00 2,60 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 24 1 01 2539 0 200 01 00 2,60 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма органнары, 

җирле администрацияләр эшчәнлеге 

24 1 01 2539 0 200 01 04 2,60 

“Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында 2019 елга Балалар 

һәм яшьләрнең ялын оештыру 

программасы " муниципаль программасы 

10 0 00 0000 0 000 00 00 3 646,98 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында 2019 елга “Балалар һәм 

яшьләрнең ялын оештыру программасы " 

муниципаль программасын 

финанслау чыганагы булып җирле бюджет 

тора 

10 4 01 4319 0 000 00 00 1 584,98 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 10 4 01 4319 0 600 00 00 1 584,98 

Мәгариф 10 4 01 4319 0 600 07 00 1 584,98 

Яшьләр сәясәте 10 4 01 4319 0 600 07 07 1 584,98 



Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру 

программасы " муниципаль программасы 

муниципаль мәгариф оешмаларында Һәркем 

өчен мөмкин булган һәм түләүсез 

мәктәпкәчә,башлангыч гомуми, төп гомуми, 

урта гомуми белем бирүне оештыру буенча 

муниципаль районнарның һәм шәһәр 

округларының җирле үзидарә органнары 

вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә торган 

чыгым йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында муниципаль районнар һәм 

шәһәр округлары бюджетларына субсидияләр 

бирү чыганагы булып тора., муниципаль белем 

бирү оешмаларында балаларга өстәмә белем 

бирүне тәэмин итүне, балаларны карау һәм 

карау, муниципаль белем бирү оешмаларында 

балаларны карап тоту өчен шартлар тудыруны 

оештыру 
10 4 01 S005 0 000 00 00 2 062,00 

Мәгариф 10 4 01 S005 0 600 07 00 2 062,00 

Яшьләр сәясәте 10 4 01 S005 0 600 07 07 2 062,00 

“2020 елга Татарстан яшьләре " 

муниципаль программасы  10 4 01 4319 1 000 00 00 5 331,44 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 10 4 01 4319 1 600 00 00 5 331,44 

Мәгариф 10 4 01 4319 1 600 07 00 5 331,44 

Яшьләр сәясәте 10 4 01 4319 1 600 07 07 5 331,44 

“Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында физик культураны, 

спорт һәм туризмны үстерү " муниципаль 

программасы  10 1 01 1287 0 000 00 00 2 634,20 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 10 1 01 1287 0 200 00 00 2 634,20 

Физик культура һәм спорт 10 1 01 1287 0 200 11 00 2 634,20 

Массакүләм спорт 10 1 01 1287 0 200 11 02 2 634,20 

"2020 елга Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районында балалар-

яшүсмерләр спортын үстерү" 

подпрограммасы 10 1 01 0000 0 000 00 00 12 380,82 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 10 1 01 4820 0 600 00 00 6 427,82 

Физик культура һәм спорт 10 1 01 4820 0 600 11 00 6 427,82 

Физик культура  10 1 01 4820 0 600 11 01 6 427,82 

«2020 елга Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында балалар-яшүсмерләр 

спортын үстерү»ярдәмче программасы (аларны 

финанслашу чыганагы-муниципаль районнар 

һәм шәһәр округлары бюджетларына 

субсидияләр), муниципаль районнарның һәм 

шәһәр округларының җирле үзидарә 10 1 01 S005 0 000 00 00 5 953,00 



органнары вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка 

килә торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу 

максатларында, муниципаль районнар һәм 

шәһәр округлары бюджетларына субсидияләр., 

муниципаль белем бирү оешмаларында 

балаларга өстәмә белем бирүне оештыру, 

балаларны карап тоту һәм карау өчен шартлар 

тудыру, муниципаль белем бирү 

оешмаларында балаларны карап тоту өчен 

шартлар тудыру. 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 10 1 01 S005 0 600 11 00 5 953,00 

Физик культура һәм спорт 10 1 01 S005 0 600 11 00 5 953,00 

Физик культура  10 1 01 S005 0 600 11 01 5 953,00 

2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль 

районының “Юл эшләре " муниципаль 

программасы 13 0 01 0365 0 000 00 00 15 800,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 13 0 01 0365 0 200 00 00 15 800,00 

Милли икътисад 13 0 01 0365 0 200 04 00 15 800,00 

Юл хуҗалыгы (юл фондлары) 13 0 01 0365 0 200 04 09 15 800,00 

"Татарстан Республикасында авыл 

хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы 

продукциясе, чимал һәм азык-төлек 

базарларын җайга салу" дәүләт 

программасы 28 0 00 0000 0 000 00 00 728,90 

Хайваннар авыруларын кисәтү һәм халыкны 

кеше һәм хайваннар өчен уртак булган 

авырулардан яклау " төп чарасы» 28 0 01 0000 0 000 00 00 728,90 

Хайваннар авыруларын кисәтү һәм бетерү, 

аларны дәвалау, күзәтүчесез хайваннарны тоту 

һәм карап тоту, халыкны кеше һәм хайваннар 

өчен уртак чирләрдән саклау чараларын 

уздыруны оештыру өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 28 0 01 2536 0 000 00 00 728,90 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 28 0 01 2536 0 200 00 00 728,90 

Милли икътисад 
28 0 01 2536 0 200 04 00 728,90 

Авыл хуҗалыгы һәм балыкчылык 28 0 01 2536 0 200 04 05 728,90 

Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру 

буенча чаралар 38 1 01S 232 0 000 00 00 4 949,80 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 38 1 01S 232 0 600 00 00 4 900,80 

Мәгариф 
38 1 01S 232 0 600 07 00 4 900,80 

Яшьләр сәясәте 38 1 01S 232 0 600 07 07 4 900,80 

Җирле бюджет финанслау чыганагы булган 

ялны оештыру, сәламәтләндерүне оештыру 

чаралары 38 1 01S 232 0 000 00 00 49,00 



Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган 

башка оешмаларга субсидияләр бирү 38 1 01S 232 0 600 00 00 49,00 

Яшьләр сәясәте учреждениеләре эшчәнлеген 

тәэмин итү 38 1 01S 232 0 600 07 00 49,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 38 1 01S 232 0 600 07 07 49,00 

Чыгымнарның программа булмаган 

юнәлешләре 99 0 00 00000 000 00 00 173 987,15 

Муниципаль берәмлек башлыгы 99 0 00 02030  000 00 00 1 825,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 99 0 00 02030  100 00 00 1 825,00 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 02030  100 01 00 1 825,00 

Россия Федерациясе субъектының һәм 

муниципаль берәмлекнең иң югары вазыйфаи 

заты эшләве 99 0 00 02030  100 01 02 1 825,00 

Үзәк аппарат 99 0 00 02040 000 00 00 39 155,35 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 99 0 00 02040 100 00 00 27 669,50 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 02040 100 01 00 27 669,50 

Дәүләт хакимиятенең закон чыгару 

(вәкиллекле) органнары һәм муниципаль 

берәмлекләрнең вәкиллекле органнары 

эшчәнлеге 99 0 00 02040 100 01 03 6 254,20 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма органнары, 

җирле администрацияләр эшчәнлеге 99 0 00 02040 100 01 04 13 224,10 

Финанс, салым һәм таможня органнары һәм 

финанс (финанс-бюджет) күзәтчелеге 

органнары эшчәнлеген тәэмин итү 99 0 00 02040 100 01 06 5 809,70 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 02040 100 01 13 2 381,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 99 0 00 02040 200 00 00 11 221,85 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 02040 200 01 00 11 221,85 

Дәүләт хакимиятенең закон чыгару 

(вәкиллекле) органнары һәм муниципаль 

берәмлекләрнең вәкиллекле органнары 

эшчәнлеге 99 0 00 02040 200 01 03 3 520,15 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма органнары, 

җирле администрацияләр эшчәнлеге 99 0 00 02040 200 01 04 4 575,80 

Финанс, салым һәм таможня органнары һәм 

финанс (финанс-бюджет) күзәтчелеге 

органнары эшчәнлеген тәэмин итү 99 0 00 02040 200 01 06 1 098,00 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 02040 200 01 13 2 027,90 



Башка бюджет ассигнованиеләре 99 0 00 02040 800 00 00 264,00 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 02040 800 01 00 264,00 

Дәүләт хакимиятенең закон чыгару 

(вәкиллекле) органнары һәм муниципаль 

берәмлекләрнең вәкиллекле органнары 

эшчәнлеге 99 0 00 02040 800 01 03 150,00 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма органнары, 

җирле администрацияләр эшчәнлеге 99 0 00 02040 800 01 04 106,00 

Финанс, салым һәм таможня органнары һәм 

финанс (финанс-бюджет) күзәтчелеге 

органнары эшчәнлеген тәэмин итү 99 0 00 02040 800 01 06 5,00 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 02040 800 01 13 3,00 

Халыкка транспорт хезмәтләре күрсәтү 

өлкәсендәге вәкаләтләрне гамәлгә ашыру һәм 

муниципаль район чикләрендә җирлекләр 

арасында халыкка транспорт хезмәте 

күрсәтүне оештыру 99 0 00 0250 0 000 00 00 7 313,60 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 99 0 00 0250 0 200 00 00 7 313,60 

Милли икътисад 99 0 00 0250 0 200 04 00 7 313,60 

Транспорт 99 0 00 0250 0 200 04 08 7 313,60 

Резерв фондлары 99 0 00 07411 000 00 00 3 838,60 

Башка бюджет ассигнованиеләре 99 0 00 07411 800 01 11 3 838,60 

Дәүләтнең башка йөкләмәләрен үтәү 99 0 00 09203 000 00 00 2 326,80 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 99 0 00 09203 100 00 00 622,30 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 09203 100 01 00 622,30 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 09203 100 01 13 622,30 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 99 0 00 09203 200 00 00 1 704,50 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 09203 200 01 00 1 704,50 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 09203 200 01 13 1 704,50 

Милли иминлек һәм хокук саклау 

эшчәнлеге өлкәсендә органнар эшләве 99 0 00 2026 7 000 00 00 1 523,20 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 99 0 00 2026 7 100 00 00 1 511,20 

Милли куркынычсызлык һәм хокук саклау 

эшчәнлеге 99 0 00 2026 7 100 03 00 1 511,20 

Халыкны һәм территорияләрне табигый һәм 

техноген характердагы гадәттән тыш 

хәлләрдән яклау, гражданнар оборонасы 99 0 00 2026 7 100 03 09 1 511,20 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 99 0 00 2026 7 200 00 00 12,00 



Милли куркынычсызлык һәм хокук саклау 

эшчәнлеге 99 0 00 2026 7 200 03 00 12,00 

Халыкны һәм территорияләрне табигый һәм 

техноген характердагы гадәттән тыш 

хәлләрдән яклау, гражданнар оборонасы 99 0 00 2026 7 200 03 09 12,00 

Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә дотацияләр, финанс тәэминаты 

чыганагы-муниципаль районнар бюджетлары 

акчалары 99 0 00 2504 0 000 00 00 0,00 

Бюджетара трансфертлар 99 0 00 2504 0 500 00 00 0,00 

Гомуми характердагы РФ субъектлары һәм 

муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

бюджетара трансфертлар 99 0 00 2504 0 500 14 00 0,00 

Россия Федерациясе субъектларының һәм 

муниципаль берәмлекләрнең бюджет тәэмин 

ителешен тигезләүгә дотацияләр 99 0 00 2504 0 500 14 01   

Яшьләр сәясәте учреждениеләре эшчәнлеген 

тәэмин итү 99 0 00 4319 0 000 00 00 0,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 99 0 00 4319 0 800 00 00 0,00 

Мәгариф 99 0 00 4319 0 800 07 00 0,00 

Яшьләр сәясәте 99 0 00 4319 0 800 07 07   

Бюджетларның баланслылыгын тәэмин итү 

буенча чараларга ярдәм итү 99 0 00 5170 2  000 00 00 0,00 

Бюджетара трансфертлар 99 0 00 5170 2  500 00 00 0,00 

Гомуми характердагы РФ субъектлары һәм 

муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

бюджетара трансфертлар (статья 2007 елның 2 

августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы законы редакциясендә) 99 0 00 5170 2  500 14 00 0,00 

Башка дотацияләр 99 0 00 5170 2  500 14 02   

Балигъ булмаганнар арасында гаилә иминлеге 

һәм хокук бозуларны кисәтү 99 0 00 6099 0 000 00 00 301,50 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 99 0 00 6099 0 100 00 00 301,50 

Милли куркынычсызлык һәм хокук саклау 

эшчәнлеге 99 0 00 6099 0 100 03 00 301,50 

Милли куркынычсызлык һәм хокук саклау 

эшчәнлеге өлкәсендә башка мәсьәләләр 99 0 00 6099 0 100 03 14 301,50 

Иҗтимагый тәртип пунктлары эшчәнлеге 99 0 00 6099 0 000 00 00 601,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 99 0 00 6099 1 100 00 00 601,00 

Милли куркынычсызлык һәм хокук саклау 

эшчәнлеге 99 0 00 6099 1 100 03 00 601,00 

Милли куркынычсызлык һәм хокук саклау 

эшчәнлеге өлкәсендә башка мәсьәләләр 99 0 00 6099 1 100 03 14 601,00 



Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә   финанс белән тәэмин итү 

чыганагы-җирлекләр бюджетларына 

Татарстан Республикасы бюджетыннан 

бирелә торган бюджетара трансфертлар 

бирүгә муниципаль районнар 

бюджетларына субсидияләр булган 

дотацияләр 99 0 00 8004 0 000 00 00 110 410,80 

Бюджетара трансфертлар 99 0 00 S004 0 500 00 00 110 410,80 

Гомуми характердагы РФ субъектлары һәм 

муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

бюджетара трансфертлар . 99 0 00 S004 0 500 14 00 110 410,80 

Россия Федерациясе субъектларының һәм 

муниципаль берәмлекләрнең бюджет тәэмин 

ителешен тигезләүгә дотацияләр. 99 0 00 S004 0 500 14 01 110 410,80 

 

Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә дотацияләр җирлекләргә финанс 

ярдәменең региональ фондыннан 

җирлекләргә дотацияләр исәпләү һәм бирү 

буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыруга муниципаль районнар 

бюджетларына субвенцияләр булган 

җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә Татарстан Республикасы 

бюджетыннан бирелә торган дотацияләр  99 0 00 8006 0 000 00 00 163,30 

Бюджетара трансфертлар 99 0 00 8006 0 500 14 01 163,30 

Яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 99 0 00 25240 000 00 00 344,50 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 99 0 00 25240 100 00 00 344,50 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 25240 100 01 00 344,50 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма органнары, 

җирле администрацияләр эшчәнлеге 99 0 00 25240 100 01 04 344,50 

Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау комиссияләрен төзү һәм 

аларның эшчәнлеген оештыру буенча 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 99 0 00 25260 000 00 00 374,10 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 99 0 00 25260 100 00 00 374,10 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 25260 100 01 00 374,10 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 25260 100 01 13 374,10 

Реализация государственных полномочий 

по образованию и организации 99 0 00 25270 000 00 00 366,60 



деятельности административных комиссий 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 99 0 00 25270 100 00 00 366,60 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 25270 100 01 00 366,60 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 25270 100 01 13 366,60 

Архив эше өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру 99 0 00 25340 000 00 00 59,60 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 99 0 00 25340 200 00 00 59,60 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 25340 200 01 00 59,60 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 25340 200 01 13 59,60 

Административ хокук бозулар турында 

беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи 

затлар исемлеген билгеләү буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 99 0 00 25350 000 00 00 0,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 99 0 00 25350 200 00 00 0,50 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 25350 200 01 00 0,50 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 25350 200 01 13 0,50 

Оешмалар милкенә һәм җир салымына салым 

түләү 99 0 00 02950 000 00 00 1 843,10 

Башка бюджет ассигнованиеләре 99 0 00 02950 800 00 00 1 843,10 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 02950 800 01 00 1 843,10 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 02950 800 01 13 1 843,10 

Үзәкләштерелгән бухгалтерия эшчәнлеген 

тәэмин итү 99 0 00 29900 000 00 00 304,10 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 99 0 00 29900 100 00 00 274,10 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 29900 100 01 00 274,10 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 29900 100 01 13 274,10 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 99 0 00 29900 200 00 00 30,00 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 29900 200 01 00 30,00 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 29900 200 01 13 30,00 

Архив эшчәнлеген тәэмин итү 99 0 00 44099 000 00 00 550,50 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 99 0 00 44099 100 00 00 375,20 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 44099 100 01 00 375,20 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 44099 100 01 13 375,20 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 99 0 00 44099 200 00 00 175,30 



Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 44099 200 01 00 175,30 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 44099 200 01 13 175,30 

Хәрби комиссариатлар булмаган 

территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә 

алуны гамәлгә ашыру 99 0 00 51180 000 00 00 1 565,20 

Бюджетара трансфертлар 99 0 00 51180 500 00 00 1 565,20 

Милли оборона 99 0 00 51180 500 02 00 1 565,20 

Мобилизацион һәм хәрбиләрдән тыш әзерлек 99 0 00 51180 500 02 03 1 565,20 

Россия Федерациясендә гомуми 

юрисдикциядәге федераль судларның 

присяжный утырышчыларына кандидатлар 

исемлеген төзү (үзгәртү)  99 0 00 51200 000 00 00 10,90 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 99 0 00 51200 200 00 00 10,90 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 51200 200 01 00 10,90 

Россия Федерациясендә гомуми 

юрисдикциядәге федераль судларның 

присяжный утырышчыларына кандидатлар 

исемлеген төзү (үзгәртү) 99 0 00 51200 200 01 05 10,90 

Гражданлык хәле актларын теркәү 99 0 00 59300 000 00 00 1 108,90 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары 

функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 99 0 00 59300 100 00 00 1 050,00 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 59300 100 01 00 1 050,00 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 59300 100 01 13 1 050,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 99 0 00 59300 200 00 00 58,90 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 59300 200 01 00 58,90 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 99 0 00 59300 200 01 13 58,90 

Барлык чыгымнар         691 707,22 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Советы 2019 елның 13 декабре, № 256 

карарына карата 

13 кушымта 

Максатчан статьялар буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү 

(Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының муниципаль 

программаларына һәм 

бюджет чыгымнарын классификацияләү бүлекләре, бүлекчәләре), чыгымнар 

төрләре төркемнәре (төркемнәре) 

2021 һәм 2022 еллар план чорына Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы бюджеты проекты 

 

 

АТАМАСЫ ЦСР ВР Рз ПР 2021 2022 

“Татарстан Республикасы сәламәтлек 

саклавын үстерү " дәүләт программасы 01 0 00 0000 0 000 00 00 303,10 311,50 

"Авыруларны профилактикалау һәм 

сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру.  

Беренчел медик-санитар ярдәмне 

үстерү» 01 1 00 0000 0 000 00 00 303,10 311,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 

өчен товарлар сатып алу, эшләр 

башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 01 1 02 0211 0 200 00 00 303,10 311,50 

Сәламәтлек 01 1 02 0211 0 200 09 00 303,10 311,50 

Санитар-эпидемиологик иминлек 01 1 02 0211 0 200 09 07 303,10 311,50 

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

Черемшанского  муниципального 

района на 2020-2022 годы» 02 0 00 0000 0 000 00 00 409 460,62 398 608,32 



“Чирмешән муниципаль районының 

мәктәпкәчә белем бирүне үстерү " 

ярдәмче программасы   02 1 00 0000 0 000 00 00 83 322,80 83 992,80 

Мәктәпкәчә белем бирү 

программаларын гамәлгә ашыручы 

муниципаль мәгариф оешмаларында 

Һәркем өчен мөмкин булган һәм 

түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч 

гомуми, төп гомуми, урта гомуми 

белем, шулай ук өстәмә белем алуга 

хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү өчен 

муниципаль районнар һәм шәһәр 

округлары бюджетларына 

субвенцияләр. 02 1 01 2537 0 000 00 00 30 592,80 30 592,80 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 02 1 01 2537 0 600 00 00 30 592,80 30 592,80 

Мәгариф 02 1 01 2537 0 600 07 00 30 592,80 30 592,80 

Мәктәпкәчә белем бирү 02 1 01 2537 0 600 07 01 30 592,80 30 592,80 

Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларын 

үстерү 02 1 03 4200 0 000 00 00 52 730,00 53 400,00 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 02 1 03 4200 0 600 00 00 52 730,00 53 400,00 

Мәгариф 02 1 03 4200 0 600 07 00 52 730,00 53 400,00 

Мәктәпкәчә белем бирү 02 1 03 4200 0 600 07 01 52 730,00 53 400,00 

«2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының гомуми белем 

бирү системасын үстерү " ярдәмче 

программасы 02 2 00 0000 0 000 00 00 293 239,85 281 368,82 

Гомуми белем бирү оешмаларын, 

мәктәп – балалар бакчаларын да 

кертеп, үстерү 02 2 02 4210 0 000 00 00 151 559,05 139 669,52 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 02 2 02 4210 0 600 00 00 151 559,05 139 669,52 

Мәгариф 02 2 02 4210 0 600 07 00 151 559,05 139 669,52 

Гомуми белем бирү 02 2 02 4210 0 600 07 02 151 559,05 139 669,52 

Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин 

булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта 

гомуми белем алуга хокукларны 

гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү, 

муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында балаларга өстәмә белем 

бирүне тәэмин итү 02 2 08 0000 0 000 00 00 141 680,80 141 699,30 



Муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында Һәркем өчен мөмкин 

булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта 

гомуми белем алуга хокукларны 

гамәлгә ашыруның дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү, 

муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында балаларга өстәмә белем 

бирүне тәэмин итү 02 2 08 2528 0 000 00 00 136 894,50 136 894,50 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 02 2 08 2528 0 600 00 00 136 894,50 136 894,50 

Мәгариф 02 2 08 2528 0 600 07 00 136 894,50 136 894,50 

Гомуми белем бирү 02 2 08 2528 0 600 07 02 136 894,50 136 894,50 

"2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының белем бирү 

сыйфатын бәяләүне гамәлгә ашыручы 

мәгълүмати-методик үзәкне үстерү" 

подпрограммасы 02 2 08 0000 0 000 00 00 4 786,30 4 804,80 

Мәгълүмати-методик тәэмин итү 

өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру 02 2 08 2530 1 000 00 00 4 428,80 4 433,50 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 02 2 08 2530 1 100 00 00 4 118,80 4 123,50 

Мәгариф 02 2 08 2530 1 100 07 00 4 118,80 4 123,50 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 2 08 2530 1 100 07 09 4 118,80 4 123,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 

өчен товарлар сатып алу, эшләр 

башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 02 2 08 2530 1 200 00 00 300,00 300,00 

Мәгариф 02 2 08 2530 1 200 07 00 300,00 300,00 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 2 08 2530 1 200 07 09 300,00 300,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 02 2 08 2530 1 800 00 00 10,00 10,00 

Мәгариф 02 2 08 2530 1 800 07 00 10,00 10,00 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 2 08 2530 1 800 07 09 10,00 10,00 

Мәгариф өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 02 2 08 2530 2 000 00 00 357,50 371,30 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 02 2 08 2530 2 100 00 00 357,50 371,30 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 02 2 08 2530 2 100 01 00 357,50 371,30 



Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма 

органнары, җирле администрацияләр 

эшчәнлеге 02 2 08 2530 2 100 01 04 357,50 371,30 

"2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районының өстәмә белем 

бирү программаларын тормышка 

ашыручы күппрофильле өстәмә белем 

бирү учреждениесен үстерү» ярдәмче 

программасы 02 3 01 0001 0 000 00 00 4 952,10 5 002,10 

Өстәмә гомуми белем бирү 

программаларын гамәлгә ашыручы 

өстәмә белем бирү күппрофильле 

оешмаларын үстерү 02 3 01 4231 0 000 00 00 4 952,10 5 002,10 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 02 3 01 4231 0 600 00 00 4 952,10 5 002,10 

Мәгариф 02 3 01 4231 0 600 07 00 4 952,10 5 002,10 

Өстәмә белем бирү 02 3 01 4231 0 600 07 03 4 952,10 5 002,10 

2020-2022 елларга ТР Чирмешән 

муниципаль районы " Балалар сәнгать 

мәктәбе» МБУнең балаларга эстетик 

белем һәм тәрбия бирүне үстерү 

ярдәмче программасы 02 3 01 0002 0 000 00 00 16 727,40 16 827,40 

Өстәмә белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы сәнгать-эстетик 

юнәлештәге өстәмә белем бирү 

оешмаларын үстерү 02 3 01 4232 0 000 00 00 16 727,40 16 827,40 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 02 3 01 4232 0 600 00 00 16 727,40 16 827,40 

Мәгариф 02 3 01 4232 0 600 07 00 16 727,40 16 827,40 

Өстәмә белем бирү 02 3 01 4232 0 600 07 03 16 727,40 16 827,40 

"2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районы мәгариф бүлеге" 

МКУ " Балалар һәм яшьләр өчен 

чаралар үткәрү» подпрограммасы  02 2 09 4360 0  000 00 00 1 010,00 1 010,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 02 2 09 4360 0  100 00 00 10,00 10,00 

Мәгариф 02 2 09 4360 0  100 07 00 10,00 10,00 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 2 09 4360 0  100 07 09 10,00 10,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 02 2 09 4360 0  200 00 00 1 000,00 1 000,00 

Мәгариф 02 2 09 4360 0  200 07 00 1 000,00 1 000,00 



Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 2 09 4360 0  200 07 09 1 000,00 1 000,00 

"2020-2022 елларга Чирмешән 

муниципаль районы мәгариф 

оешмаларының эшчәнлеген тәэмин 

итүче оешмалар" ярдәмче 

программасы 02 5 00 0000 0 000 00 00 6 261,27 6 460,00 

Белем бирү эшчәнлеген тәэмин итүче 

оешмаларны үстерү 02 5 01 4350 0 000 00 00 3 210,00 3 360,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 02 5 01 4350 0 100 00 00 1 500,00 1 600,00 

Мәгариф 02 5 01 4350 0 100 07 00 1 500,00 1 600,00 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 5 01 4350 0 100 07 09 1 500,00 1 600,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 02 5 01 4350 0 200 00 00 1 700,00 1 750,00 

Мәгариф 02 5 01 4350 0 200 07 00 1 700,00 1 750,00 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 5 01 4350 0 200 07 09 1 700,00 1 750,00 

Башка бюджет ассигнованиеләре 02 5 01 4350 0 800 00 00 10,00 10,00 

Мәгариф 02 5 01 4350 0 800 07 00 10,00 10,00 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 5 01 4350 0 800 07 09 10,00 10,00 

Укыту-методик кабинетлар, 

үзәкләштерелгән бухгалтерияләр, 

хуҗалык хезмәте күрсәтү төркемнәре, 

уку фильмотекалары, мәктәпара 

укыту-җитештерү комбинатлары, 

логопед пунктлары 02 5 02 4520 0 000 00 00 3 051,27 3 100,00 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 02 5 02 4520 0 100 00 00 2 851,27 2 900,00 

Мәгариф 02 5 02 4520 0 100 07 00 2 851,27 2 900,00 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 5 02 4520 0 100 07 09 2 851,27 2 900,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 02 5 02 4520 0 200 00 00 200,00 200,00 

Мәгариф 02 5 02 4520 0 200 07 00 200,00 200,00 

Мәгариф өлкәсендә башка мәсьәләләр 02 5 02 4520 0 200 07 09 200,00 200,00 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм 

фән министрлыгының коррупциягә 

каршы сәясәтен тормышка ашыру 

гамәлләре турында хисаплар" 02 6 01 13200 000 00 00 3 947,20 3 947,20 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм 

башка түләүләр 02 6 01 13200 300 00 00 3 947,20 3 947,20 

Социаль сәясәт 02 6 01 13200 300 10 00 3 947,20 3 947,20 

Гаилә һәм балачакны саклау 02 6 01 13200 300 10 04 3 947,20 3 947,20 



Татарстан Республикасы 

гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү 

" дәүләт программасы»  03 0 00 0000 0 000 00 00 17 240,20 17 927,90 

Муниципаль программасы "сәламәт 

туклану укучылар" 03 1 02 0551 0 000 00 00 3 434,00 3 571,40 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 03 1 02 0551 0 600 00 00 3 434,00 3 571,40 

Социаль сәясәт 03 1 02 0551 0 600 10 00 3 434,00 3 571,40 

Гаилә һәм балачакны саклау 03 1 02 0551 0 600 10 04 3 434,00 3 571,40 

2015-2020 елларга " Гаиләләрнең 

социаль-икътисадый хәлен яхшырту» 

ярдәмче программасы 03 5 00 0000 0 000 00 00 13 806,20 14 356,50 

"Ятим балаларны һәм ата-ана 

каравыннан мәхрүм калган балаларны 

гаиләгә тәрбиягә урнаштыру өчен 

уңайлы шартлар тудыру" төп чарасы 03 5 03 0000 0 000 00 00 13 806,20 14 356,50 

Тәрбиягә бала алган гаиләгә 

балаларны карау өчен түләүләр 03 5 03 1311 0 000 00 00 6 578,20 6 841,30 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм 

башка түләүләр 03 5 03 1311 0 300 00 00 6 578,20 6 841,30 

Социаль сәясәт 03 5 03 1311 0 300 10 00 6 578,20 6 841,30 

Гаилә һәм балачакны саклау 03 5 03 1311 0 300 10 04 6 578,20 6 841,30 

Тәрбиягә бала алган ата-ананы 

бүләкләү 03 5 03 1312 0 000 00 00 3 301,20 3 433,20 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм 

башка түләүләр 03 5 03 1312 0 300 00 00 3 301,20 3 433,20 

Социаль сәясәт 03 5 03 1312 0 300 10 00 3 301,20 3 433,20 

Гаилә һәм балачакны саклау 03 5 03 1312 0 300 10 04 3 301,20 3 433,20 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм 

башка түләүләр 03 5 03 1313 0 000 00 00 2 943,60 3 061,30 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм 

башка түләүләр 03 5 03 1313 0 300 00 00 2 943,60 3 061,30 

Социаль сәясәт 03 5 03 1313 0 300 10 00 2 943,60 3 061,30 

Гаилә һәм балачакны саклау 03 5 03 1313 0 300 10 04 2 943,60 3 061,30 

Опека һәм попечительлек өлкәсендә 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 03 5 03 2533 0 000 00 00 983,20 1 020,70 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 03 5 03 2533 0 100 00 00 983,20 1 020,70 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 03 5 03 2533 0 100 01 00 983,20 1 020,70 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 03 5 03 2533 0 100 01 13 983,20 1 020,70 

“2020-2022 елларга Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы мәдәниятен үстерү " 

муниципаль программасы 08 0 00 00000 000 00 00 39 505,66 39 742,36 

“Чирмешән муниципаль районында 

музей эшен саклау һәм үстерү " 08 1 01 0000 0 000 00 00 2 119,00 2 200,00 



ярдәмче программасы 

Музейлар эшчәнлеген тәэмин итү 08 1 01 4409 0 000 00 00 2 119,00 2 200,00 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 08 1 01 4409 0 600 00 00 2 119,00 2 200,00 

Мәдәният, кинематография һәм 

массакүләм мәгълүмат чаралары 08 1 01 4409 0 600 08 00 2 119,00 2 200,00 

 Мәдәният 08 1 01 4409 0 600 08 01 2 119,00 2 200,00 

«ТР Чирмешән районында яшәүче 

халыкның тарихи мирасын 

җыю,өйрәнү һәм пропагандалау " 

подпрограммасы 08 1 01 0000 1 000 00 00 1 780,00 1 937,00 

Музейлар эшчәнлеген тәэмин итү 08 1 01 4409 1 000 00 00 1 780,00 1 937,00 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 08 1 01 4409 1 600 00 00 1 780,00 1 937,00 

Мәдәният, кинематография һәм 

массакүләм мәгълүмат чаралары 08 1 01 4409 1 600 08 00 1 780,00 1 937,00 

 Мәдәният 08 1 01 4409 1 600 08 01 1 780,00 1 937,00 

"Чирмешән муниципаль районында 

китапханә эшен үстерү " ярдәмче 

программасы 08 3 01 0000 0 000 00 00 17 481,10 17 096,16 

Китапханәләр эшчәнлеген тәэмин итү 08 3 01 4409 0 000 00 00 17 481,10 17 096,16 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 08 3 01 4409 0 600 00 00 17 481,10 17 096,16 

Мәдәният, кинематография һәм 

массакүләм мәгълүмат чаралары 08 3 01 4409 0 600 08 00 17 481,10 17 096,16 

 Мәдәният 08 3 01 4409 0 600 08 01 17 481,10 17 096,16 

«Милли мәдәниятне һәм 

кинематографияне саклау һәм үстерү " 

ярдәмче программасы 08 4 01 0000 0 000 00 00 16 225,56 16 593,80 

Клублар һәм мәдәни-ял итү үзәкләре 

эшчәнлеген тәэмин итү 08 4 01 4409 1 000 00 00 16 225,56 16 593,80 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 08 4 01 4409 1 600 00 00 16 225,56 16 593,80 

Мәдәният, кинематография һәм 

массакүләм мәгълүмат чаралары 08 4 01 4409 1 600 08 00 16 225,56 16 593,80 

 Мәдәният 08 4 01 4409 1 600 08 01 16 225,56 16 593,80 

“Мәдәният өлкәсендә башка чаралар 

үткәрү " төп чарасы 08 6 01 0000 0 000 00 00 1 500,00 1 500,00 

Мәдәният өлкәсендә чаралар 08 6 01 0000 0 000 00 00 1 500,00 1 500,00 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 08 6 01 1099 0 600 00 00 1 500,00 1 500,00 



Мәдәният, кинематография һәм 

массакүләм мәгълүмат чаралары 08 6 01 1099 0 600 08 00 1 500,00 1 500,00 

 Мәдәният 08 6 01 1099 0 600 08 01 1 500,00 1 500,00 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты "мәдәният бүлеге" МУ " 

мәдәният учреждениеләренең 

үзәкләштерелгән хисаплылыгы» 

подпрограммасы  

08 Ж 01 4520 

0 000 00 00 400,00 415,40 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 

учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары функцияләрен үтәүне 

тәэмин итү максатларында персоналга 

түләү чыгымнары 

08 Ж 01 4520 

0 100 00 00 390,00 405,40 

Мәдәният, кинематография һәм 

массакүләм мәгълүмат чаралары 

08 Ж 01 4520 

0 100 08 00 390,00 405,40 

Мәдәният, кинематография өлкәсендә 

башка мәсьәләләр 
08 Ж 01 4520 

0 100 08 04 390,00 405,40 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 

08 Ж 01 4520 

0 200 00 00 10,00 10,00 

Мәдәният, кинематография һәм 

массакүләм мәгълүмат чаралары 

08 Ж 01 4520 

0 200 08 00 10,00 10,00 

Мәдәният, кинематография өлкәсендә 

башка мәсьәләләр 

08 Ж 01 4520 

0 200 08 04 10,00 10,00 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында 2020-2022 

елларга "Әйләнә-тирә мохитне 

саклау һәм табигый ресурслардан 

һәм экологик хәлне тәэмин итүне 

яхшырту буенча табигать саклау 

чараларыннан рациональ 

файдалану" муниципаль 

программасы  

09 0 00 0000 0 

000 00 00 2 032,50 2 032,50 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 09 1 01 7446 0 200 00 00 2 032,50 2 032,50 

Әйләнә-тирә мохитне саклау   09 1 01 7446 0 200 06 00 2 032,50 2 032,50 

Үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы 

объектларын һәм аларның яшәү 

тирәлеген саклау 09 1 01 7446 0 200 06 03 2 032,50 2 032,50 

"2020 елга Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районында 

балалар-яшүсмерләр спортын үстерү" 

ярдәмче программасы 10 1 01 4820 0 000 00 00 12 811,220 13 132,320 

Өстәмә гомуми белем бирү 

программаларын гамәлгә ашыручы 

спорт юнәлешендәге өстәмә белем 

бирү оешмаларын үстерү 10 1 01 4820 0 000 00 00 12 811,220 13 132,320 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 10 1 01 4820 0 600 00 00 12 811,220 13 132,320 



карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 

Физик культура һәм спорт 10 1 01 4820 0 600 11 00 12 811,220 13 132,320 

Физик культура 10 1 01 4820 0 600 11 01 12 811,220 13 132,320 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында 2020 елга 

“Балалар һәм яшьләрнең ялын 

оештыру программасы " 

муниципаль программасы 
10 4 01 4319 0 000 00 00 3 579,40 3 575,30 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 10 4 01 4319 0 600 00 00 3 579,40 3 575,30 

Мәгариф 10 4 01 4319 0 600 07 00 3 579,40 3 575,30 

Яшьләр сәясәте 10 4 01 4319 0 600 07 07 3 579,40 3 575,30 

“2020 елга Татарстан яшьләре " 

муниципаль программасы»  10 4 01 4319 1 000 00 00 6 004,30 6 173,40 

Бюджет учреждениеләренә, автоном 

учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга 

субсидияләр бирү 10 4 01 4319 1 600 00 00 6 004,30 6 173,40 

Мәгариф 10 4 01 4319 1 600 07 00 6 004,30 6 173,40 

Яшьләр сәясәте 10 4 01 4319 1 600 07 07 6 004,30 6 173,40 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында физик 

культураны, спорт һәм туризмны 

үстерү " муниципаль программасы 10 1 01 1287 0 000 00 00 1 500,00 1 500,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 10 1 01 1287 0 200 00 00 1 500,00 1 500,00 

Физик культура һәм спорт 10 1 01 1287 0 200 11 00 1 500,00 1 500,00 

Массакүләм спорт 10 1 01 1287 0 200 11 02 1 500,00 1 500,00 

"2020-2020 елларга Чирмешән 

муниципаль районының “Юл эшләре " 

муниципаль программасы 13 0 01 0365 0 000 00 00 17 600,00 18 500,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 13 0 01 0365 0 200 00 00 17 600,00 18 500,00 

Милли икътисад 13 0 01 0365 0 200 04 00 17 600,00 18 500,00 

Юл хуҗалыгы (юл фондлары) 13 0 01 0365 0 200 04 09 17 600,00 18 500,00 

Татарстан Республикасы муниципаль 

норматив хокукый актлары регистрын 

алып бару өчен кирәкле муниципаль 

районга керүче җирлекләрдән 

мәгълүмат җыю буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 24 1 01 2539 0 000 00 00 2,70 2,80 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 24 1 01 2539 0 200 00 00 2,70 2,80 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 24 1 01 2539 0 200 01 00 2,70 2,80 



Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма 

органнары, җирле администрацияләр 

эшчәнлеге 24 1 01 2539 0 200 01 04 2,70 2,80 

"Татарстан Республикасында авыл 

хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы 

продукциясе, чимал һәм азык-төлек 

базарларын җайга салу" дәүләт 

программасы 28 0 00 0000 0 000 00 00 728,90 728,90 

“Хайваннар авыруларын кисәтү һәм 

халыкны кеше һәм хайваннар өчен 

уртак булган авырулардан яклау " төп 

чарасы 28 0 01 0000 0 000 00 00 728,90 728,90 

Хайваннар авыруларын кисәтү һәм 

бетерү, аларны дәвалау, күзәтүчесез 

хайваннарны тоту һәм карап тоту, 

халыкны кеше һәм хайваннар өчен 

уртак чирләрдән саклау чараларын 

уздыруны оештыру өлкәсендә дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 28 0 01 2536 0 000 00 00 728,90 728,90 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр һәм 

хезмәтләр сатып алу 28 0 01 2536 0 200 00 00 728,90 728,90 

Милли икътисад 28 0 01 2536 0 200 04 00 728,90 728,90 

Авыл хуҗалыгы һәм балыкчылык 28 0 01 2536 0 200 04 05 728,90 728,90 

Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру 

буенча чаралар 38 1 01 2132 0 000 00 00 4 900,80 4 900,80 

Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру 

буенча чаралар 38 1 01 2132 0 600 00 00 4 900,80 4 900,80 

Мәгариф 38 1 01 2132 0 600 07 00 4 900,80 4 900,80 

Яшьләр сәясәте 38 1 01 2132 0 600 07 07 4 900,80 4 900,80 

Барлык  чыгымнар         678 590,92 673 210,54 

 

 

Районның Финанс-бюджет палатасы рәисе                       Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Советы 2019 елның 13 декабре, № 256 

карарына карата 

14 кушымта 

 

 

 

2020 елда муниципаль район бюджетына авыл җирлекләре бюджетларыннан 

күчерелергә тиешле башка бюджетара трансфертлар күләме 

 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ АТАМАСЫ бАРЛЫГЫ 

Туймәт 1 262,22 

  Барлыгы 1 262,22 

  

  



  Районның Финанс бюджет палатасы рәисе                        Ш.Ф. Гатин 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Советы 2019 елның 13 декабре, № 256 

карарына карата 

15 кушымта 

2020 елга җирлекләрнең бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсен тигезләүгә җирлекләр 

бюджетларына дотацияләр 

 

 



АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ АТАМАСЫ Барлыгы 

шул исәптән Татарстан 

республикасыннан кергән акчалардан 

кергән акча 

Бәркәтә  1 738,40 1 721,10 

Югары Кәминкә 3 167,95 3 136,32 

Ивашкино 3 410,71 3 376,71 

Кармыш 1 803,11 1 785,11 

Күтәмә 1 337,99 1 324,65 

Лашман 5 467,91 5 413,37 

Мордва-Афонькәсе 4 438,11 4 393,76 

Түбән Кәминкә 2 988,25 2 958,45 

Түбән Кармалка 1 100,62 1 089,67 

Яңа Элмәле 6 248,68 6 186,30 

Яңа Кади 1 347,52 1 334,08 

Иске Кади 5 197,62 5 145,71 

Иске Котыш 2 377,17 2 353,40 

Иске Үтәмеш 7 469,82 7 395,20 

Туймәт 4,50 4,50 

Ульяновка 5 834,76 5 776,48 

Чирмешән 54 279,18 53 736,95 

Шешминка 2 361,80 2 338,24 

   Барлыгы 110 574,10 109 470,00 

   

    

Районның Финанс бюджет палатасы рәисе                        Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Советы 2019 елның 13 декабре, № 256 

карарына карата 

16 кушымта 



 

2020 елга җирлекләрнең бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсен тигезләүгә җирлекләр 

бюджетларына дотацияләр  

 

 

 

   

   

   

   

   

 

     

    

(мең сумнарда.) 

 
2021 2022 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

АТАМАСЫ 
Барлыгы 

шул исәптән 

Татарстан 

республикасынн

ан кергән 

акчалардан 

кергән акча 

Барлыгы 

шул исәптән Татарстан 

республикасыннан 

кергән акчалардан 

кергән акча 

Бәркәтә  1 807,90 1 789,90 1 859,80 1 841,23 

Югары Кәминкә 2 565,05 2 539,40 2 620,95 2 594,74 

Ивашкино 3 231,01 3 198,80 3 276,41 3 243,74 

Кармыш 2 044,61 2 024,20 2 080,41 2 059,63 

Күтәмә 1 218,19 1 206,00 1 277,99 1 265,26 

Лашман 5 087,45 2 476,70 5 057,62 2 176,27 

Мордва-Афонькәсе 4 663,71 4 617,20 5 110,81 5 059,80 

Түбән Кәминкә 4 553,61 4 508,10 4 300,61 4 257,60 

Түбән Кармалка 6 057,98 5 997,50 6 423,58 6 359,70 

Яңа Элмәле 1 514,32 1 499,20 1 259,72 1 247,20 

Яңа Кади 2 678,25 2 651,60 3 099,05 3 068,10 

Иске Кади 1 469,72 1 455,10 1 518,62 1 503,50 

Иске Котыш 2 501,67 5 036,60 2 198,17 5 007,10 

Иске Үтәмеш 7 741,72 7 664,40 7 818,82 7 740,70 

Туймәт 129,84 128,60 293,70 290,80 

Ульяновка 5 502,36 5 447,40 5 553,36 5 497,90 

Чирмешән 56 613,54 56 048,00 57 219,78 56 648,10 

Шешминка 1 818,50 1 800,40 1 867,00 1 848,33 

     Барлыгы 111 199,43 110 089,10 112 836,40 111 709,70 

     

     



      

 

 

 

 

 

Районның Финанс бюджет палатасы рәисе                        Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Советы 2019 елның 13 декабре, № 256 

карарына карата 



17кушымта 

 

2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына хәрби комиссариатлары булмаган 

территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру өчен авыл җирлекләре бюджетларына субвенцияләр 

Наименование СП 2020 2021 2022 

    Бәркәтә  92,07 92,20 93,65 

Югары Кәминкә 92,07 92,20 93,65 

Ивашкино 92,07 92,20 93,65 

Кармыш 92,07 92,20 93,65 

Күтәмә 92,07 92,20 93,65 

Лашман  92,08 92,30 93,70 

Мордва Афонькәсе 92,07 92,20 93,65 

Түбән Кама 92,07 92,20 93,65 

Түбән Кармалка 92,07 92,20 93,65 

Яңа Элмәле 92,07 92,20 93,65 

Яңа Кади 92,07 92,20 93,65 

Иске Кади 92,07 92,20 93,65 

Иске Котыш 92,07 92,20 93,65 

Иске Үтәмеш 92,07 92,20 93,65 

Туймәт 92,07 92,20 93,65 

Ульяновск 92,07 92,20 93,65 

Шешминка 92,07 92,20 93,65 

    Барлыгы 1565,20 1567,50 1592,10 

    

    Районның Финанс бюджет палатасы рәисе                        Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Советы 2019 елның 13 декабре, № 256 

карарына карата 

18 кушымта 

 

Чирмешән муниципаль районының бюджет системасы 

2020 елга һәм 2021, 2022 елларның планлы чорына. 

бүлү арасында керемнәр бюджеты 

Нормативлары 

 

Код 

Төркем, төркем исеме,  

мәкаләләр һәм подстатьями 

керемнәр 

Чирмешән 

муниципал

ь районы 

бюджеты 

Җирлек 

бюджеты 

1 09 00000 00 0000 000 ЮККА ЧЫГАРЫЛГАН 

САЛЫМНАР, ҖЫЕМНАР ҺӘМ 

БАШКА МӘҖБҮРИ ТҮЛӘҮЛӘР 

БУЕНЧА БУРЫЧЛАР ҺӘМ 

ЯҢАДАН ИСӘПЛӘҮ 

 

 

1 09 04053 10 0000 110     Территорияләрдә мобилизацияләнә 

торган җир салымы (2006 елның 1 

гыйнварына кадәр барлыкка килгән 

йөкләмәләр буенча)  

                                          җирлекләре 

 

100 

1 09 07013 05 0000 110 Муниципаль районнар 

территорияләрендә туплана торган 

рекламага салым 

100 

 

1 09 07033 05 0000 110 Милицияне тоту, территорияләрне 

төзекләндерүгә, мәгариф 

ихтыяҗларына һәм муниципаль 

районнар территорияләрендә 

туплана торган башка максатларга 

гражданнар һәм предприятиеләр, 

учреждениеләр, оешмалардан 

максатчан җыемнар 

100 

 

1 09 07053 05 0000 110 Муниципаль районнар 

территорияләрендә туплана торган 

башка җирле салымнар һәм 

җыемнар 

100 

 

1 09 11010 02 0000 110 Салым, взимаемый рәвешендә 

патент бәясе белән бәйле рәвештә, 

салым салуның гадиләштерелгән 

системасын куллануга 

100 

 

1 11 00000 00 0000 000 ДӘҮЛӘТ ҺӘМ МУНИЦИПАЛЬ 

МИЛЕКТӘГЕ МӨЛКӘТНЕ 

ФАЙДАЛАНУДАН КЕРЕМНӘР 

 

 



Код 

Төркем, төркем исеме,  

мәкаләләр һәм подстатьями 

керемнәр 

Чирмешән 

муниципал

ь районы 

бюджеты 

Җирлек 

бюджеты 

1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим 

муниципальным районам 

100 

 

1 11 02 033 05 0000 120 Муниципаль районнар 

бюджетларының вакытлыча буш 

акчаларын урнаштырудан керемнәр 100 

 

1 11 02085 05 0000 120 
Муниципаль районнар милкендә 

булган акцияләр сату буенча 

аукционнар үткәрү барышында 

тупланган суммаларны 

урнаштырудан керемнәр 100 

 

1 11 03050 05 0000 120 
Ил эчендә бюджет кредитлары 

бирүдән муниципаль районнар 

бюджетлары хисабына алынган 

процентлар 

100 

 

 

1 11 05025 05 0000 120 Аренда түләве рәвешендә алына 

торган керемнәр, шулай ук 

муниципаль районнар милкендә 

булган җирләрне арендалау 

шартнамәләрен төзү хокукын 

сатудан кергән акчалар 

(муниципаль бюджет һәм Автоном 

учреждениеләрнең җир 

кишәрлекләреннән тыш) 

100 

 

1 11 07015 05 0000 120 Муниципаль районнар тарафыннан 

төзелгән муниципаль унитар 

предприятиеләрнең салымнарын 

һәм башка мәҗбүри түләүләрен 

түләгәннән соң кала торган табыш 

өлешен күчерүдән керемнәр 

100 

 

1 13 00000 00 0000 000 ТҮЛӘҮЛЕ ХЕЗМӘТЛӘР (ЭШЛӘР) 

КҮРСӘТҮДӘН ҺӘМ ДӘҮЛӘТ 

ЧЫГЫМНАРЫН 

КОМПЕНСАЦИЯЛӘҮДӘН 

КЕРЕМНӘР  

 

1 13 01995 05 0000 130 Муниципаль районнар бюджетлары 

акчаларын алучылар тарафыннан 

түләүле хезмәтләр күрсәтүдән 

(эшләрдән) башка керемнәр 100 

 

1 13 01995 10 0000 130    Җирлекләр бюджетлары акчаларын 

алучылар тарафыннан түләүле 

хезмәтләр күрсәтүдән (эшләрдән) 

башка керемнәр  

100 



Код 

Төркем, төркем исеме,  

мәкаләләр һәм подстатьями 

керемнәр 

Чирмешән 

муниципал

ь районы 

бюджеты 

Җирлек 

бюджеты 

1 13 02 065 05 0000 130 Муниципаль районнар мөлкәтен 

эксплуатацияләүгә бәйле 

чыгымнарны каплау тәртибендә 

керә торган керемн 100 

 

1 13 02065 10 0000 130    Җирлекләр мөлкәтен 

эксплуатацияләүгә бәйле 

чыгымнарны каплау тәртибендә 

керә торган керемнәр  

100 

1 13 02995 05 0001 130 Узган еллардагы дебитор 

бурычларын кире кайтарудан 

муниципаль районнар бюджетлары 

чыгымнарын компенсацияләүдән 

башка керемнәр 100 

 

1 13 02995 05 0002 130 Муниципаль районнар бюджетлары 

чыгымнарын компенсацияләүдән 

башка керемнәр 100 

 

1 13 02995 10 0000 130    Җирлекләр бюджетлары 

чыгымнарын компенсацияләүдән 

башка керемнәр                                                                                                 

100 

1 14 00000 00 0000 000 
МАТДИ ҺӘМ МАТДИ 

БУЛМАГАН АКТИВЛАРНЫ 

САТУДАН КЕРГӘН ТАБЫШ  

 

1 14 06025 05 0000 430 
Муниципаль районнар милкендәге 

җир кишәрлекләрен сатудан 

керемнәр (муниципаль бюджет һәм 

Автоном учреждениеләрнең җир 

кишәрлекләреннән тыш)) 100 

 

1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЛАР, САНКЦИЯЛӘР, 

ЗЫЯННЫ КАПЛАУ  

 

 

   1 16 10031 05 0000 140 

Муниципаль район бюджеты 

акчаларын алучылар отышлы сатып 

алучылар чыгыш ясаган иминият 

очраклары туганда зыянны каплау 100 

 

 

   1 16 10031 10 0000 140 

Авыл җирлеге бюджеты акчаларын 

алучылар табыш алучы иминият 

очраклары туганда зыянны каплау  

100 



Код 

Төркем, төркем исеме,  

мәкаләләр һәм подстатьями 

керемнәр 

Чирмешән 

муниципал

ь районы 

бюджеты 

Җирлек 

бюджеты 

 1 16 10061 05 0000 140 Муниципаль район (муниципаль 

казна учреждениесе) муниципаль 

контрактны төзегәннән читләшүгә 

китерелгән зыянны каплау 

максатларында түләүләр, шулай ук 

дәүләт һәм муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итү өчен 

товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә 

контракт системасы турында Россия 

Федерациясе законнарын бозган 

өчен муниципаль район бюджетына 

күчерелергә тиешле башка акчалар 

(муниципаль юл фонды акчалары 

исәбеннән финанслана торган 

муниципаль контракттан тыш) 100 

 

1 16 10061 10 0000 140 Муниципаль контрактның 

муниципаль органы (муниципаль 

казна учреждениесе) белән 

төзелештән читләшүгә китерелгән 

зыянны каплау максатларында 

түләүләр, шулай ук дәүләт һәм 

муниципаль ихтыяҗларны тәэмин 

итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә 

контракт системасы турында Россия 

Федерациясе законнарын бозган 

өчен авыл җирлеге бюджетына 

күчерелергә тиешле башка акчалар 

(муниципаль юл фонды акчалары 

исәбеннән финанслана торган 

муниципаль контракттан тыш)  

100 

  1 16 10100 05 0000 140 Бюджет акчаларын законсыз яисә 

максатсыз файдалану нәтиҗәсендә 

китерелгән зыянны түләттерүгә 

салына торган (муниципаль 

районнар бюджетлары өлешендә) 

акчалата түләтүләр) 100 

 

 1 16 02020 02 0000 140 Административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе 

субъектлары законнары белән 

билгеләнгән административ 

штрафлар муниципаль хокукый 

актларны бозган өчен  

100 



Код 

Төркем, төркем исеме,  

мәкаләләр һәм подстатьями 

керемнәр 

Чирмешән 

муниципал

ь районы 

бюджеты 

Җирлек 

бюджеты 

 1 16 07090 05 0000 140 Муниципаль районның муниципаль 

органы, (муниципаль казна 

учреждениесе) каршындагы 

йөкләмәләрне үтәмәгән яисә 

тиешенчә үтәмәгән очракта закон 

яки шартнамә нигезендә түләнгән 

башка штрафлар, неустойкалар, 

пеня 100 

 

1 16 07090 10 0000 140 Муниципаль орган, (муниципаль 

казна учреждениесе) авыл җирлеге 

каршындагы йөкләмәләрне 

үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән 

очракта закон яки шартнамә 

нигезендә түләнгән башка 

штрафлар, неустойкалар, пенялар  

100 

 

 1 16 10123 01 0000 140 

2020 елның 1 гыйнварына кадәр 

барлыкка килгән бурычларны түләү 

исәбенә керә торган акчалата 

түләтүләрдән (штрафлардан) 

керемнәр 2020 елның 1 гыйнварына 

кадәр гамәлдә булган нормативлар 

буенча муниципаль берәмлек 

бюджетына күчерелергә тиеш 100 

 

 1 16 10129 01 0000 140 2020 елның 1 гыйнварына кадәр 

барлыкка килгән бурычларны түләү 

исәбенә керә торган акчалата 

түләтүләрдән (штрафлардан) 

керемнәр 2020 елның 1 гыйнварына 

кадәр гамәлдә булган нормативлар 

буенча федераль бюджетка һәм 

муниципаль берәмлек бюджетына 

күчерелергә тиеш 100 

 

 1 16 11050 01 0000 140 Әйләнә-тирә мохиткә китерелгән 

зыянны каплау турында дәгъвалар 

буенча түләүләр, шулай ук әйләнә-

тирә мохиткә китерелгән зыянны 

ирекле каплаганда түләнә торган 

түләүләр (аеруча саклана торган 

табигать территорияләрендә әйләнә-

тирә мохиткә китерелгән зыяннан 

тыш) муниципаль берәмлек 

бюджетына күчерелергә тиешле 100 

 

1 16 11064 01 0000 140 Авыр йөкләр һәм (яки) зур 

габаритлы йөкләр ташуны гамәлгә 

ашыручы җирле әһәмияттәге 

автомобиль юлларына китерелә 

торган зыянны каплау 

максатларында түләнә торган 

түләүләр 100 

 



Код 

Төркем, төркем исеме,  

мәкаләләр һәм подстатьями 

керемнәр 

Чирмешән 

муниципал

ь районы 

бюджеты 

Җирлек 

бюджеты 

1 17 00000 00 0000 000 
БАШКА САЛЫМ БУЛМАГАН 

КЕРЕМНӘР  

 

1 17 01050 05 0000 180 
Муниципаль районнар 

бюджетларына күчерелә торган 

ачыкланмаган түләүләр  100 

 

1 17 01050 10 0000 180    
Җирлекләр бюджетларына күчерелә 

торган ачыкланмаган керемнәр                                                                                                 

100 

1 17 05050 05 0000 180 
Муниципаль районнар 

бюджетларының салым булмаган 

башка керемнәре 100 

 

1 17 14030 10 0000 150 
Авыл җирлекләре бюджетларына 

күчерелә торган үзара салым 

акчалары  

100 

2 04 00000 00 0000 150    
ДӘҮЛӘТНЕКЕ БУЛМАГАН 

ОЕШМАЛАРДАН ТҮЛӘҮСЕЗ 

КЕРЕМНӘР  

 

  2 04 05020 05 0000 150 Муниципаль районнар бюджеты 

акчаларын алучыларга дәүләтнеке 

булмаган оешмалар тарафыннан 

бирелә торган акчадан кергән акча 

керемнәре 100 

 

 2 04 05020 10 0000 150    Керемнәр нче акчалата иганә 

бирелә торган   

100 

 2 04 05099 05 0000 150  акча алучы дәүләтнеке булмаган 

оешмалар   100 

 

 2 04 05099 10 0000 150      җирлекләрнең бюджетларыннан                                                                               100 

 2 07 05020 05 0000 150 Дәүләтнеке булмаган оешмалардан 

муниципаль районнар 

бюджетларына башка түләүләр. 100 

 

  2 07 05030 05 0000 150 Муниципаль районнар 

бюджетларына башка кире 

кайтарылмый торган кертемнәр 100 

 

 

 

 

Районның Финанс бюджет палатасы рәисе                        Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бюджет сметалары проектлары буенча 

каршылыклар 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Советының 2021 һәм 2022 еллар 

план чорына бюджет сметалары проектлары буенча каршылыклар юк. 

 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының 2020 нче елга һәм 2021, 

2022 нче елларның планлы чорына бюджеты консолидацияле бюджетның төп 

характеристикаларына 

Фараз 

 

мең сум 

 2020 ел 2021 ел 2022 ел 

Фаразланган гомуми керем 

күләме  732 134,00 732 960,12 740 593,04 

Чыгымнарның гомуми 

күләме  732 134,00 732 960,12 740 593,04 

Бюджет дефициты 0,00 0,00 0,00 

 

                                                           

  

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОЕКТЫ 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы муниципаль эчке бурыч 

алулар 

2020 елга һәм план чорына 2021 һәм 2022 еллар план чорына 

(Татарстан Республикасы Бюджет кодексы 61 статья таләпләре нигезендә тәкъдирләнә) 

 

Чирмешән муниципаль районы бурыч алуларны җәлеп итү планлаштырылмый. Шуның 

белән бергә муниципаль бурыч алулар программасы төзелми. 

 

 

ПРОГРАММА ПРОЕКТЫ 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы муниципаль гарантияләре 

2020 елга һәм план чорына 2021 һәм 2022 еллар план чорына 

(Татарстан Республикасы Бюджет кодексы 61 статья таләпләре нигезендә тәкъдирләнә а) 

 

Чирмешән муниципаль районына муниципаль гарантияләр бирү планлаштырылмый. 

Моны исәпкә алып, муниципаль гарантияләр программасы төзелми. 

 

 

Районның Финанс бюджет палатасы рәисе                        Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

2020 елга һәм 2021 һәм 2022 елларның план чорына  

бюджет керемнәре чыганаклары реестры 

 

 

Җәмәгать-хокукый берәмлекнең исеме           Чирмешән муниципаль районы 

 

Үлчәү берәмлеге                                   мең сум 

 

Бюджет 

керемнәре 

чыганаклары 

төркеме исеме / 

бюджет керем 

чыганагы исеме 

Керем 

коды 

Дәүләт хакимияте органнары 

(дәүләт органнары), казна 

учреждениеләре, бюджет 

вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыручы башка оешмалар 

Агымдаг

ы финанс 

елына 

бюджет 

турындаг

ы карар 

нигезендә 

фараз мең 

сум 

тәшкил 

итә 

Агымдагы 

финанс 

елында 

касса 

Кереме, мең 

сум (2019 

елның 1 

сентябренә 

булган 

мәгълүматла

р буенча) 

2019 

елда 

(агымд

агы 

финанс 

елы) 

бюдже

т 

үтәлеш

енә 

бәя, 

мең 

сум 

Керемнәр 

фаразы, 

мең сум 

бюджет керемнәренең баш 

администраторлары 

Баш 

администр

атор коды Атамасы 

   

2020 

елга 

(Чират

тагы 

финанс 

елы) 

2021 

елга 

(план 

чорын

ың 

беренч

е елы) 

2022 

елга 

(план 

чорын

ың 

икенче 

елы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

САЛЫМ ҺӘМ 

САЛЫМ 

БУЛМАГАН 

КЕРЕМНӘР 

1 00 

00000 00 

0000 000 

  

  

2104

67,1 

14768

4,56 

2425

20,1 

220529

,2 

226336

,4 

233872

,9 

ТАБЫШКА 

САЛЫМНАР, 

КЕРЕМНӘР 

1 01 

00000 00 

0000 000 

    
1709

10,8 

11894

8,29 

1904

96 

181 

291,20 

186 

418,90 

192 

565,90 

Физик затлар 

кеременә 

салым 1 01 

02000 01 

0000 110 

182 

Федераль 

салым 

хезмәтенең 

Татарстан 

Республикасы 

буенча 

идарәсе 

1709

10,8 

11894

8,29 

1904

96 

181 

291,20 

186 

418,90 

192 

565,90 

РОССИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯС

Е 

ТЕРРИТОРИЯ

 103 

00000 00 

0000 000 

    
1510

0 

10780

,95 

1510

0,00 

15 

800,00 

17 

600,00 

18 

500,00 



СЕНДӘ 

САТЫЛА 

ТОРГАН 

ТОВАРЛАРГА 

(ЭШЛӘРГӘ, 

ХЕЗМӘТ 

КҮРСӘТҮЛӘР

ГӘ) 

САЛЫМНАР 

Автомобиль 

бензинына, 

туры куу 

бензинына, 

дизель 

ягулыгына, 

дизель һәм 

(яки) 

карбюратор ( 

инжектор) 

двигательләрен

ә мотор 

майларына 

акцизлардан 

керемнәр 

 1 03 

02000 01 

0000 110  

100 
Федераль 

казначылык 

1510

0 

10780

,95 

1510

0,00 

15 

800,00 

17 

600,00 

18 

500,00 

БЕРДӘМ 

КЕРЕМГӘ 

САЛЫМНАР 

 1 05 

00000  

00 0000 

000 

    7091 
4768,

23 

6482

,1 

7001,0

0 

5761,5

0 

5991,0

0 

Салым салуның 

гадиләштерелгә

н системасын 

куллануга 

бәйле рәвештә 

алына торган 

салым 

 1 05 

01000 00 

0000 110 

182 

Федераль 

салым 

хезмәтенең 

Татарстан 

Республикасы 

буенча 

идарәсе 

3617

,8 

2668,

03 
3517 

4345,0

0 

5134,0

0 

5339,0

0 

Аерым 

эшчәнлек 

төрләре өчен 

вмененный 

керемгә бердәм 

салым 

 1 05 

02000 02 

0000 110 

182 

Федераль 

салым 

хезмәтенең 

Татарстан 

Республикасы 

буенча 

идарәсе 

3024

,7 

1577,

47 
2400 

2052,0

0 
0,00 0,00 

Бердәм авыл 

хуҗалыгы 

салымы  1 05 

03000 01 

0000 110 

182 

Федераль 

салым 

хезмәтенең 

Татарстан 

Республикасы 

буенча 

идарәсе 

448,

5 

515,3

3 
550 586,00 609,50 634,00 

Салым салуның 

патент 

системасын 

куллануга 

 105 

04000 02 

0000 110 

182 

Федераль 

салым 

хезмәтенең 

Татарстан 

0 7,4 15,1 18,00 18,00 18,00 



бәйле рәвештә 

алына торган 

салым 

Республикасы 

буенча 

идарәсе 

САЛЫМНАР, 

ҖЫЕМНАР 

ҺӘМ ДАИМИ 

ТҮЛӘҮЛӘР 

КУЛЛАНУ 

ӨЧЕН 

ТАБИГЫЙ 

РЕСУРСЛАР 

 107 

00000 00 

0000 000 

    400 
426,8

2 
700 699,00 699,00 699,00 

Файдалы 

казылмалар 

чыгаруга салым  1 07  

01020 01 

0000 110 

182 

Федераль 

салым 

хезмәтенең 

Татарстан 

Республикасы 

буенча 

идарәсе 

400 
426,8

2 
700 699,00 699,00 699,00 

ДӘҮЛӘТ 

ПОШЛИНАСЫ 
1 08 

00000 00 

0000 000 

    
1142

,5 

836,4

8 
1173 

1 

257,00 

1 

257,00 

1 

257,00 

Гомуми 

юрисдикция 

судларында 

карала торган 

эшләр буенча 

дәүләт 

пошлинасы ( 

РФ Югары 

суды 

тарафыннан 

карала торган 

эшләр буенча 

дәүләт 

пошлинасынна

н тыш) 

җәмәгать 

судьялары 

тарафыннан 

карала торган 

эшләр буенча 

дәүләт 

пошлинасы) 

 1 08 

03010 01 

0000 110 

182 

Федераль 

салым 

хезмәтенең 

Татарстан 

Республикасы 

буенча 

идарәсе 

1142

,5 

836,4

8 
1173 

1 

257,00 

1 

257,00 

1 

257,00 

ДӘҮЛӘТ 

ҺӘМ 

МУНИЦИПА

ЛЬ 

МИЛЕКТӘГЕ 

МӨЛКӘТНЕ 

ФАЙДАЛАНУ

ДАН 

КЕРЕМНӘР 

 1 11 

00000 00 

0000 000 

    
1233

6,8 

9531,

95 

2230

5 

13 

353,00 

13 

364,00 

13 

559,00 



Дәүләт һәм 

муниципаль 

мөлкәтне 

(автоном 

учреждениеләр 

мөлкәтеннән, 

шулай ук 

дәүләт һәм 

муниципаль 

унитар 

предприятиелә

р мөлкәтеннән 

тыш) түләүле 

файдалануга 

тапшыру өчен 

аренда яисә 

башка түләү 

рәвешендә 

алына торган 

керемнәр 

 1 11 

05000 00 

0000 120 

165 

Чирмешән 

муниципаль 

районының 

Мөлкәт һәм 

җир 

мөнәсәбәтләр

е палатасы 

1233

6,8 

9531,

95 

2230

5 

13 

353,00 

13 

364,00 

13 

559,00 

Дәүләт милке 

чикләнмәгән 

җир 

кишәрлекләре 

өчен аренда 

түләве 

рәвешендә 

алына торган 

керемнәр, 

шулай ук 

күрсәтелгән 

җир 

кишәрлекләрен 

арендалау 

шартнамәләрен 

төзү хокукын 

сатудан кергән 

акчалар 

  1 11 

05005 00 

0000 120 

165 

Чирмешән 

муниципаль 

районының 

Мөлкәт һәм 

җир 

мөнәсәбәтләр

е палатасы 

1233

6,8 

9531,

95 

2230

5 

13 

353,00 

13 

364,00 

13 

559,00 

Дәүләт милке 

чикләре 

билгеләнмәгән 

һәм җирлек 

чикләрендә 

урнашкан җир 

кишәрлекләре 

өчен аренда 

түләве 

рәвешендә 

алына торган 

керемнәр, 

шулай ук 

күрсәтелгән 

җир 

 

1110501

0100000

120 

165 

Чирмешән 

муниципаль 

районының 

Мөлкәт һәм 

җир 

мөнәсәбәтләр

е палатасы 

1184

4 

6880,

2 

1800

0 

9 

741,00 

9 

752,00 

9 

947,00 



кишәрлекләрен 

арендалау 

шартнамәләрен 

төзү хокукын 

сатудан кергән 

акчалар 

Дәүләт 

хакимияте 

органнары, 

җирле үзидарә 

органнары, 

бюджеттан 

тыш дәүләт 

фондлары һәм 

алар төзегән 

учреждениеләр 

(автоном 

учреждениеләр 

мөлкәтеннән 

тыш) оператив 

идарәсендәге 

мөлкәтне 

арендага 

бирүдән 

керемнәр) 

 1 11 

05030 00 

0000 120 

165 

Чирмешән 

муниципаль 

районының 

Мөлкәт һәм 

җир 

мөнәсәбәтләр

е палатасы 

492,

8 

2651,

75 
4305 

3 

612,00 

3 

612,00 

3 

612,00 

ТАБИГЫЙ 

РЕСУРСЛАРД

АН 

ФАЙДАЛАНГ

АНДА 

ТҮЛӘҮЛӘР 

 1 12 

00000 00 

0000 000 

048 

Табигатьтән 

файдалану 

өлкәсендә 

күзәтчелек 

буенча 

федераль 

хезмәт 

515 
485,7

1 
515 586,00 586,00 586,00 

КЕРЕМ НЧЕ 

ТҮЛӘҮЛЕ 

ХЕЗМӘТЛӘР 

КҮРСӘТҮ 

ҺӘМ 

ЧЫГЫМНАР

НЫ ДӘҮЛӘТ 

 113 

00000 00 

0000 000 

    0 
564,5

3 
3586 0 0 0 

Дәүләт 

чыгымнарын 

компенсациялә

үдән керемнәр 

 113 

02000 00 

0000 130 

500 

Татарстан 

Республикасы 

Чирмешән 

муниципаль 

районының 

финанс-

бюджет 

палатасы 

0,00 
564,5

3 
3586 0,00 0,00 0,00 

Мөлкәтне 

эксплуатациялә

үгә бәйле 

чыгымнарны 

каплау 

тәртибендә 

 113 

02060 00 

0000 130 

500 

Татарстан 

Республикасы 

Чирмешән 

муниципаль 

районының 

финанс-

0 

495,5

5 

745 0,00 0,00 0,00 



керә торган 

керемнәр 

бюджет 

палатасы 

Дәүләт 

чыгымнарын 

компенсациялә

үдән башка 

керемнәр 

 113 

02990 00 

0000 130 

500 

Татарстан 

Республикасы 

Чирмешән 

муниципаль 

районының 

финанс-

бюджет 

палатасы 

0 

68,98 

2841 0,00 0,00 0,00 

МАТДИ ҺӘМ 

МАТДИ 

БУЛМАГАН 

АКТИВЛАРН

Ы САТУДАН 

КЕРГӘН 

ТАБЫШ 

 114 

00000 00 

0000 000 

    787 85,72 233 0,00 0,00 0,00 

Дәүләт һәм 

муниципаль 

милектә булган 

җир 

кишәрлекләрен 

сатудан 

керемнәр 

 114 

06000 00 

0000 430 

165 

Чирмешән 

муниципаль 

районының 

Мөлкәт һәм 

җир 

мөнәсәбәтләр

е палатасы 

787 85,72 233 0,00 0,00 0,00 

ШТРАФЛАР, 

САНКЦИЯЛӘ

Р, ЗЫЯННЫ 

КАПЛАУ 

 1 16 

00000 00 

0000 000 

    2184 
1255,

88 
1930 542,00 650,00 715,00 

Муниципаль 

районнар 

бюджетларына 

күчерелә 

торган зыянны 

түләттерүгә 

акчалата 

түләтүләрдән 

(штрафлардан) 

һәм башка 

суммалардан 

башка 

керемнәр 

1 16 

90050 05 

0000 140 

500 

Татарстан 

Республикасы 

Чирмешән 

муниципаль 

районының 

финанс-

бюджет 

палатасы 

2184 
1255,

88 
1930 542,00 650,00 715,00 

ТҮЛӘҮСЕЗ 

КЕРЕМНӘР 
 2 00 

00000 00 

0000 000 

  

  
5034

52,6

8 

35758

2,01 

5223

66,6

8 

471178

,02 

464625

,52 

464407

,64 

Россия 

Федерациясе 

бюджет 

системасы 

бюджетларына 

дотацияләр 

 202 

10000 00 

0000 150 

500 

Финансово-

бюджетная 

палата 

Черемшанско

го 

муниципальн

ого района 

Республики 

Татарстан 

5 

048,

00 

3 

365,3

3 

5 

048,

00 0,00 192,90 0,00 



Россия 

Федерациясе 

бюджет 

системасы 

бюджетларына 

субсидияләр 

(бюджетара 

субсидияләр) 

2 02 

20000 00 

0000 150 

500 

Татарстан 

Республикасы 

Чирмешән 

муниципаль 

районының 

финанс-

бюджет 

палатасы 

285 

957,

97 

219 

148,7

8 

305 

097,

00 

279 

361,70 

273 

207,30 

272 

424,00 

Россия 

Федерациясе 

бюджет 

системасы 

бюджетларына 

субвенцияләр 

2 02 

30000 00 

0000 150 
500 

Татарстан 

Республикасы 

Чирмешән 

муниципаль 

районының 

финанс 

181 

740,

70 

122 

834,3

9 

181 

740,

70 

190 

554,10 

191 

225,32 

191 

983,64 

Башка 

бюджетара 

трансфертлар 

2 02 

40000 00 

0000 150 
500 

Татарстан 

Республикасы 

Чирмешән 

муниципаль 

районының 

финанс 

30 

706,

01 

19 

565,0

4 

30 

480,

98 

1 

262,22 0,00 0,00 

Максатчан 

билгеләнештәге 

субсидияләр, 

субвенцияләр 

һәм башка 

бюджетара 

трансфертларн

ың калган 

калдыкларын 

кире кайтару 

(алга таба-

максатчан 

билгеләнеше) 

2 19 

00000 00 

0000 000 

500 

Татарстан 

Республикасы 

Чирмешән 

муниципаль 

районының 

финанс-

бюджет 

палатасы 

0 

-7 

331,5

3 

0 

0,00 0,00 0,00 

Барлыгы 

керемнәр 

буенча        

7139

19,7

8 

50526

6,57 

7648

86,7

8 

691707

,22 

690961

,92 

698280

,54 

 

 

 

         Районның Финанс бюджет палатасы рәисе                        Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ   

ЧЕРЕМШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР        
 

     1.11.2019________________                           Чирмешән                                №__453________ 

  

 

 "2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль 

районының мәгариф системасын үстерү" 

муниципаль комплекслы программасын 

раслау турында 

 

 Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының мәгариф системасын үстерү 

буенча максатчан эшне оештыру максатларында, Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Уставына таянып, Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 “Чирмешән муниципаль районы мәгариф системасын 2020-2022 елларга үстерү 

муниципаль комплекслы программасын раслау турында" 2012 ел, 1 нче кушымта 

1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының 

30.10.2018 елдан 504 санлы «2018-2021 елларга Чирмешән муниципаль районында мәгариф 

системасын үстерү программасын раслау турында» гы карары үз көчен югалткан дип танырга. 

1. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасарына йөкләргә.                                                                                            

  

 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе                                      И. Н. Шәйдуллин 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

2019 елның 1 ноябрендәге 453 номерлы 

карар белән расланган 

 

 

“2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль районы 

мәгариф системасы үсеше”  

муниципаль Комплекслы программасы    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 

 

 

“2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль районы 

мәгариф системасы үсеше”  

муниципаль Комплекслы программасының  

структурасы 

 

 

  I. Кереш. 

II. Программа паспорты 

III.Чирмешән муниципаль районында мәгариф системасына Анализ 

IV.Проблеманың характеристикасы. 

V. программаны тормышка ашыруның максаты һәм бурычлары, сроклары һәм этаплары. 

VI.  Программаны тормышка ашыруның көтелгән нәтиҗәләре. 

VII. Муниципаль мәгариф системасы үсешенең төп юнәлешләре. 

VIII. Программа чаралары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Кереш 

 

 Хәзерге дөньяда мәгарифнең роле үсә-икътисад һәм җәмгыять үсеше нигезләре. Фән 

белән тыгыз бәйләнештә мәгариф икътисади үсешнең, милли икътисадның нәтиҗәлелеген һәм 

конкурентлылык сәләтен арттыруның көчле этәргеч көченә әверелә, бу аны дәүләтнең милли 

иминлеге һәм иминлеге, һәр гражданинның иминлеге өчен мөһим факторларның берсе итә. 

Яшьләрнең гомер буе тулы канлы гомуми һәм һөнәри белем алуга тигез дәрәҗәдә үтеп керүен 

тәэмин итү аеруча актуаль. Аларның, гаиләнең матди байлыгына, яшәү урынына, милли 

мәнфәгатьләренә һәм аларның сәламәтлегенә бәйсез рәвештә, мәнфәгатьләренә һәм 

мавыгуларына бәйле рәвештә, тоткарлыксыз ала алулары зарур. 

Барлык гражданнар өчен сыйфатлы белем бирүне тәэмин итү өчен мәгариф системасын хезмәт 

базары белән нәтиҗәле хезмәттәшлек итү нигезендә үзгәртеп кору таләп ителә. Иртәгесе көн 

икътисады-белемнәрнең, инвестицион проектларның һәм фән сыйдырышлы технологияләрнең 

инновацион икътисады. Белем бирү, белем бирү технологияләре, мәгариф өлкәсенең бөтен 

структурасы һәм инфраструктурасы, мәгариф системасының кадрлар потенциалы дәрәҗәсе һәм 

яңа икътисад ихтыяҗлары арасындагы аерманы җиңеп чыгу өчен, муниципаль районның эчке 

социаль-икътисади ихтыяҗларына гына түгел, ә Россия хезмәт базарында конкурентлылык 

тәэмин итүгә дә юнәлдерелгән механизмнар булдырырга кирәк. 

 «2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль районында мәгариф системасын үстерү» 

комплекслы программасы (алга таба - Программа) Россия Федерациясенең «2013-2020 елларга 

мәгарифне үстерү» дәүләт программасы һәм Татарстан Республикасының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасы мәгарифен һәм фәнен үстерү»дәүләт программасы нигезендә 2018-2021 

елларга районның мәгариф системасы үсешенең төп юнәлешләрен билгели.  

Программа төрле дәрәҗәдәге һәм хакимиятнең төрле тармакларындагы идарә инициативаларын 

координацияләү өчен норматив-методик документ булып тора; Чирмешән муниципаль 

районының мәгариф системасын модернизацияләүгә һәм аерым буыннарны яхшырту 

тактикасыннан системалы үсешкә күчүгә ярдәм итә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. “2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль районы 

мәгариф системасы үсеше”  

муниципаль Комплекслы программасының  

ПАСПОРТЫ 

 

 

Программаның исеме 2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль районының мәгариф 

системасын үстерү " муниципаль комплекслы программасы» 

Программа эшләү өчен 

нигез 
 * «2013-2020 елларга мәгарифне үстерү " Россия Федерациясе дәүләт 

программасы» 

 * "2014-2020 елларга Татарстан Республикасы мәгарифен һәм фәнен 

үстерү «Татарстан Республикасы дәүләт программасы» 

Программаның 

муниципаль заказчысы 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитеты 

Программа җитәкчесе Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитетының "Мәгариф бүлеге» муниципаль учреждениесе 

Программаны эшләүче  Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитетының "Мәгариф бүлеге» муниципаль учреждениесе (алга таба 

Мәгариф бүлеге) 

Программа ярдәмче 

программалары 

1.  "Сәләтле балалар»; 

2.  "2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль районында Татарстан 

Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасының башка 

телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү"»; 

3.  Чирмешән муниципаль районының “Мәктәп укучыларын сәламәт 

тукландыру " программасы; 

4.  Чирмешән муниципаль районында 2020-2022 елларга гомуми белем 

бирүне үстерү»; 

5.  ТР Чирмешән муниципаль районы мәгариф оешмаларының яшь 

педагогларына матди ярдәм күрсәтү программасы;  

6.  "2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль районының мәктәпкәчә 



белем бирүне үстерү"; 

7. 2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль районының өстәмә гомуми 

белем бирү программаларын тормышка ашыручы күппрофильле өстәмә 

белем бирү учреждениесен үстерү»; 

8. 2020-2022 нче елларга Чирмешән муниципаль районының белем бирү 

сыйфатын бәяләүне гамәлгә ашыручы мәгълүмати-методик үзәкне үстерү; 

9. 2020-2022 нче елларга Чирмешән муниципаль районы мәгариф бүлеге 

каршындагы балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү; 

10. 2020-2022 нче елларга Чирмешән муниципаль районының мәгариф 

оешмалары эшчәнлеген тәэмин итүче оешмалар 

Программаның 

максаты 

Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики и современными 

потребностями общества 

Программаның 

бурычлары 

1.  Кадрлар сәясәтен үз вакытында гамәлгә ашыру, мәгариф 

оешмаларының матди-техник базасын Яңарту, белем бирү процессын 

фәнни-методик яктан тәэмин итү, заманча белем бирү 

технологияләрен куллану ярдәмендә муниципаль мәгариф 

системасын үстерү өчен шартлар тудыру. 

2.  Муниципалитетның белем бирү оешмаларын мәктәпкәчә, гомуми 

белем бирүнең федераль дәүләт белем бирү стандартларына күчерү 

өчен шартлар тудыру. 

3. Укучыларның шәхеснең иҗади потенциалын тормышка ашыру өчен 

өстәмә белем бирү системасын үстерү. 

4. Белем бирү сыйфатын бәяләүнең бердәм региональ системасы 

кысаларында белем бирү сыйфатын бәяләүнең муниципаль 

системасы технологияләрен камилләштерү. 

5. Районның белем бирү оешмаларында сәламәтлек саклау өчен 

шартлар тудыру. Балаларны һәм яшүсмерләрне җәйге эш белән 

тәэмин итүне һәм сәламәтләндерүне оештыру. 

6. Яшь педагогик кадрларга ярдәм итү. 

Максатчан 

индикаторлар  

- яшәү урынына, социаль һәм милек статусына һәм сәламәтлек торышына 

бәйсез рәвештә барлык категория гражданнар өчен заманча стандартлар 

нигезендә белем алу мөмкинлеге дәрәҗәсе; 

- мәктәпкәчә белем алу мөмкинлеге; 

- - яшәү урынына, социаль һәм милек статусына һәм сәламәтлек 

торышына бәйсез рәвештә барлык категория гражданнар өчен заманча 

стандартлар нигезендә белем алу мөмкинлеге дәрәҗәсе; 

- мәктәпкәчә белем алу мөмкинлеге; 

Программаны 

тормышка ашыру 

сроклары һәм 

Беренче этап: 2018-2019 еллар 

Икенче этап: 2020-2021 еллар 



этаплары 

Финанслау күләме һәм 

чыганаклары 

Программаны финанслауның гомуми күләме: 

2019 елда-381544,06 мең сум. 

2020 елда-416202,92 мең сум. 

2021 елда-436014 мең сум. 

2022 елда-456768 мең сум. 

Программаны тормышка ашыру өчен җирле бюджеттан 

ассигнованиеләрнең еллык күләме тиешле финанс елына һәм план чорына 

муниципаль район бюджетын эшләгәндә төгәлләштерелергә тиеш. 

Программаны финанслауга муниципаль бюджет акчалары күләме 

чираттагы финанс елына һәм план чорына район бюджеты тарафыннан 

билгеләнә. 

Программаның 

нәтиҗәлелеген бәяләү 

күрсәткечләре 

Программаны үтәү нәтиҗәсендә муниципаль мәгариф системасында 

тәэмин ителәчәк: 

- белем бирү оешмаларының хуҗалык мөстәкыйльлеге механизмнарын 

кертү һәм аларга ярдәм итү;; 

- муниципаль мәгариф системасының барлык дәрәҗәләрендә төп белем 

бирү программаларын булдыру һәм гамәлгә кертү; 

- яңа мәгълүмат сервисларын, укыту системаларын һәм технологияләрен, 

яңа буын мәгълүмат - белем бирү ресурсларын куллану һәм нәтиҗәле 

файдалану; 

- гражданнарга һәм оешмаларга мәгариф өлкәсендә дәүләт хезмәтләренең 

күп өлешен электрон рәвештә бирү; 

- белем бирү оешмалары эшчәнлеген бәйсез бәяләү процедураларын 

камилләштерү. 

Көтелгән нәтиҗәләр - Муниципаль белем бирү системасының муниципалитетның, төбәкнең 

заманча мәгариф ихтыяҗларына туры килүен тәэмин итү; 

- сыйфатлы мәктәпкәчә, гомуми, өстәмә белем алу мөмкинлеген арттыру; 

- муниципаль мәгариф системасын ресурслар белән тәэмин итүне яңарту; 

- бюджет чараларын куллануның нәтиҗәлелеген арттыру. 

 

 

  III. Чирмешән муниципаль районында   Мәгариф системасы анализы  

 Чирмешән муниципаль районының гомуми (мәктәп) һәм өстәмә белем бирү системасы 

соңгы берничә ел эчендә мәктәп укучылары һәм мәктәпләр санының табигый кимүе белән 

характерлана. Объектив шартларның йогынтысы белем бирү системасының 

нәтиҗәлелегенең турыдан-туры турыдан-туры чагылдырыла торган күрсәткечләренең 

артуына китерде, алар исәбенә гадәттә алар керә: 

 • мәктәптә укучыларның уртача санын киметү; 

 • бер укытучыга туры килә торган укучыларның уртача санын киметү; 

 • бер укучыга исәпләгәндә белем бирүне финанслауны арттыру; 



 • укытучының хезмәт хакы үсеше һәм кайбер башка күрсәткечләр. 

 

Гомуми белем бирү учреждениеләрендә 

укучылар саны үзгәрү динамикасы 

 

Уку елы 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Укучылар саны 2391 2336 2255 2200 2191 

Тәрбияләнүчеләр 

саны 
792 763 707 735 755 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных  ОУ (руб.) 

 

Муниципаль берәмлек хезмәткәрләре өчен уртача айлык хезмәт хакы 

түләү (сум) 

2019 ел нәтиҗәләре буенча безнең район укытучыларының уртача хезмәт хакы 28426 сум 

тәшкил итте. 

Бер укучыга елына чыгымнар 

(сумнарда) 

 Рейтингта бер ел эш нәтиҗәләре буенча укучыларның бер укытучыга булган 

чагыштырмасы исәпкә алына. Бүген бу-федераль үзәк ягыннан икътисади нәтиҗәлелекне 

бәяләүнең төп индикаторы. Безнең районда бер укытучыга 5 укучы туры килә, бу Татарстан 

Республикасы күрсәткеченнән түбәнрәк. 

 Чирмешән муниципаль районында 2018-2019 уку елы ахырына түбәндәге мәктәпләр 

эшли: 14 урта мәктәп (шуларның берсе лицей һәм бер кадет мәктәп-интернаты), 11 төп мәктәп, 1 

башлангыч мәктәп - балалар бакчасы, 19 мәктәпкәчә балалар оешмасы.    

         Чирмешән районының гомуми белем бирү учреждениеләренә 24 маршрут буенча 251 

укучыны йөртү өчен 16 автобус бүлеп бирелгән. 

Мәгарифне үстерү стратегиясенең төп бурычларыннан берсе-кадрлар потенциалын, 

мәгариф системасын һәм укытучы һөнәренең абруен күтәрү.  Районның мәгариф 

учреждениеләрендә 700 дән артык кеше эшли, шуларның 433е-педагогик хезмәткәрләр, 368е-

укытучылар. Алар арасыннан квалификация категорияләре дә бар-313 кеше, бу 72,3% тәшкил 

итә. 

Проблемалы мәсьәлә-район мәктәпләрендә вакансияләр булу. Районның педагогик 

корпусы картая бара. 35 яшькә кадәрге педагогик хезмәткәрләрнең өлеше 15% тәшкил итә.  

Узган уку елында 2 яшь педагог килсә, быел алар- 4әү килде. 

Соңгы елларда Татарстан Республикасының гомуми белем бирү системасына мәгариф 

үсеше стратегиясен һәм федераль программаларны гамәлгә ашыру кысаларында җитди 

инвестицияләр кертелде. Мәктәпләрне мәгълүматлаштыру башкарылган, кабинетларның төп 

дисциплиналар буенча җиһазлары яңартылган, капиталь ремонт программасын тормышка 

ашыруны дәвам итә, интерактив җиһазлар сатып алына. Заманча белем бирү методикаларын, 

шул исәптән халыкара методикаларны гамәлгә кертүгә җитди басым ясала. Педагогик 

кадрларның һөнәри үсешенә, аларның квалификациясен күтәрү алымнарын яңартуга зур 

игътибар бирелә. 

Районның 26 мәктәбе компьютер техникасы белән тәэмин ителгән, бер компьютерга 4,6 

укучы туры килә. Бүгенге көндә «Интернет» челтәренә киң полосалы керү технологиясе буенча 



22 мәктәп тоташтырылган, 4 мәктәп ВОЛС буенча тоташтырылган. Компьютер паркының тузуы-

70%. 

Мәктәпкәчә белем бирү 

Дәүләт белем бирүнең мәктәпкәчә этабында белем бирү сыйфатын да гарантияли.  

Районда мәктәпкәчә яшьтәге 1345 бала исәпләнә, шуларның 755е мәктәпкәчә белем бирү 

белән тәэмин ителгән (56,1%). Балалар бакчасына урнаштыру өчен 1.5-7 яшьлек барлык балалар 

да урыннар белән тәэмин ителгән. 

Президент куйган бурыч-балаларны балалар бакчаларында урыннар белән тәэмин итү. 

Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, тулаем алганда, мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре эше 

алар алдында куелган бурычларны үтәүгә юнәлдерелгән, бу мәгариф учреждениеләре 

эшчәнлегенең гомуми рейтингында чагылыш тапты.  

Уку елы нәтиҗәләре буенча үз эшчәнлекләрендә иң яхшылар-Чирмешәннең 1нче 

«Ромашка» балалар бакчасы, Әккәрәйнең «Аленушка»балалар бакчасы. 

Сыйфатлы мәктәпкәчә белем алу өчен мөмкинлекләр тигезлеген булдыру максатыннан 

мәктәпкәчә белем бирүнең федераль дәүләт белем бирү стандарты кертелде. Шуңа бәйле рәвештә 

мәгариф оешмаларының педагогик коллективлары белем бирү программалары стандарты, 

норматив база, тариф-квалификация характеристикасы, хезмәткәрләрнең вазыйфаи 

инструкцияләре таләпләренә туры китерү буенча эшләделәр; белем бирү эшчәнлеген 

оештыруның оптималь моделен билгеләделәр, мәктәпкәчә белем бирү стандартын кертүне 

тәэмин итә торган методик эш планын эшләделәр. 

 Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре җитәкчеләре алдында төп бурычлар: 

- белем бирү программасы нигезендә дәүләт стандартлары кысаларында учреждениеләр 

эшчәнлеген тәэмин итү;  

- тәрбиячеләрнең һөнәри дәрәҗәсен күтәрү; 

- балалар бакчаларында билингвизмны саклау.   

 - гомумбелем бирү мәктәбе белән учреждениенең дәвамчанлыгын тәэмин итү, башлангыч 

звенода укытуга әзерлек. 

  

Башлангыч белеем 

 

Гомуми белем бирү системасында инновацион үзгәрешләрнең нәтиҗәлелеге шактый дәрәҗәдә 

башлангыч мәктәптә эш нәтиҗәлелегенә бәйле. 

Аның төп бурычларының берсе-баланың бай шәхес үсеше потенциалын булдыру.  

          2019 уку елы башына мәктәп бусагасын 208 беренче сыйныф укучысы, 2-4 сыйныфларның 

565 укучысы, бу узган уку елы белән чагыштырганда 36га кимрәк.  

   Тулаем алганда, 2018-2019 уку елында 2-4 сыйныфларда белем бирү сыйфаты 63% тәшкил итә, 

соңгы 2 елда тотрыклы күрсәткечләр бар. Өлгереш 99,4% тәшкил итә, бу узган елгы 

күрсәткечләрдән 0,1% ка артык. 

    2019 елның апрелендә Чирмешән муниципаль районының белем бирү оешмаларында 4 

сыйныфларда математика, рус теле һәм әйләнә-тирә дөнья буенча Бөтенроссия тикшерү эшләре 

үткәрелде.  Анда 25 мәктәптән 242 укучы катнашты. 

       

Математика буенча Бөтенроссия тест нәтиҗәләре 

 

Дәрәҗә Укучылар 

саны 

«2» «3» «4» «5» Сыйфат Өлгереш 

Сайлау 1548189 2,4% 18,6% 43,5% 35,5% 79% 97,6% 

ТР 42430 0,64% 17% 44,2% 38,1% 82,3% 99,3% 

Район 

буенча 
230 0,43% 17,4% 46,1% 36,1% 77% 100% 

                                



 

Рус теле буенча ВПР нәтиҗәләре 

Дәрәҗә  Укучылар 

саны 

«2» «3» «4» «5» Сыйфат Өлгереш 

Сайлау 1536144 4,6% 25,8% 46,9% 22,7% 69,6% 95,4% 

ТР 42259 1,4% 23,2% 49,8% 25,6% 75,4% 98,6% 

Район 

буенча 
233 2,6% 23,2% 52,8% 21,5% 69% 99% 

 

 

Результаты ВПР по окружающему миру 

Дәрәҗә  Укучылар 

саны 

«2» «3» «4» «5» Сыйфат Өлгереш 

Сайлау 1538335 0,94% 20,2% 55,6% 23,3% 78,9% 99% 

ТР 
42348 

 

0,22% 
17,1% 58,4% 24,2% 82,7% 99,7% 

Район 

буенча 231 0 20,3% 60,6% 19% 77% 100% 

 

   Эшләрнең нәтиҗәләрен анализлау күрсәткәнчә, районның 4 нче сыйныф укучылары 

биремнәрне тулысынча үтәделәр. Әмма нәтиҗәләр республика буенча караганда 1-2 % ка 

түбәнрәк булып чыкты. 

 Анализ күрсәткәнчә, эштәге хаталарның күбесе уку күнекмәләрен формалаштыру һәм 

укучыларның сөйләм үсеше җитешсезлекләренә бәйле. Һәр укытучыга бүген фундаменталь 

белем формалаштыруга – укылган белемнәрне аңлый, логик фикерләүне таләп итә торган 

биремнәргә игътибар бирә белүгә җитди игътибар бирергә кирәк. 

Мөһим проблема буларак, башлангыч белем бирүдә билгеләрне дип атарга була арттыру күтәреп 

кую, бу раслана урта звенода уку сыйфаты үзгәрү белән раслана. 

 

   

 

ТДИ нәтиҗәләре 

Чирмешән муниципаль районының белем бирү учреждениеләрендә 9 нчы сыйныфларның 

дәүләт йомгаклау аттестациясе оешкан төстә узды. 

2019 елда БДИда 272 укучы катнашты. Имтиханнарны районда 12 фән буенча тапшырдылар. 

Рус теле һәм математика-мәҗбүри, калганнары чыгарылыш укучысы теләге буенча. 

2019 елда ДЙАДА рус теле һәм математика буенча 2018 ел белән чагыштырганда минималь 

саннан түбәнрәк балл җыйган укучылар саны кимегән. 3 яки 4 фән буенча минималь чикне 

узмаган 3 укучы төп чорның резерв көннәрендә яңадан тапшыруга кертелмәде. Алар үз 

предметларын өстәмә чорда, сентябрьдә яңадан тапшырдылар, әмма яңадан тапшыру нәтиҗәләре 

буенча бу укучылар кабат бер елга калды. 

  Барлык фәннәр буенча да район буенча 2019 елда уртача бәя югарырак булды яки элеккеге 

дәрәҗәдә калды. Районның фәннәр буенча уртача бәясе шулай күренә: 

 

Предметлар 2017 год 2018 год 2019 

Рус теле 3,93  3,99 3,87 

Математика 3,81 3,81 4,02 

Физика 3,57 3,69 4,10 

Химия 4,14 4,13 4,22 

Биология 3,3 3,42 4,25 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безгә белем бирү процессы, югары нәтиҗәләргә ирешү механизмнары турында дөньяга 

карашны үзгәртергә кирәк. Белем бирүнең сыйфатын күтәрү сүздә генә түгел, һәр дәрестә, һәр 

теманы өйрәнгәндә, һәр укучы белән аралашканда да булырга тиеш. 

 

БДИ нәтиҗәләре 

Бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен чыгарабыз. 

Узган елдагы кебек үк укучылар тарафыннан закон бозу очраклары ачыкланмады, барысы да 

тыныч һәм закон кысаларында барды.  

2019 елда БДИны 11 сыйныфны тәмамлаучы 110 укучы тапшырды. Уку елы нәтиҗәләре 

буенча чыгарылыш сыйныф укучыларының 100% урта гомуми белем турында аттестат алды. 

Алдагы елдагы кебек үк, БДИда җәмгыять белеме (60), физика (19), биология (24) кебек 

фәннәргә ихтыяҗ аеруча зур.  

2019 елда барлык фәннәр буенча БДИның уртача баллы республика күрсәткечләреннән 

түбәнрәк. Әмма алдагы еллар белән чагыштырганда уңай динамика күзәтелә.   

Чирмешән районында рус теле буенча бердәнбер йөз балл җыючы – Чирмешән лицеен 

тәмамлаган Мортазина Гүзәл. 

11 нче сыйныф укучыларының математика буенча уртача баллы өч ел дәвамында республика 

күрсәткеченнән түбән, әмма шул ук вакытта уңай нәтиҗәләр динамикасы саклана. Өч ел 

дәвамында математика буенча уртача балл 53,97 дән 60,38 баллга кадәр артты. 

17 чыгарылыш сыйныф укучысы математикадан 70 балл белән БДИ тапшырды. Математика 

буенча БДИ нәтиҗәләре буенча Яңа Элмәле, Аккирәй һәм Иске Үтәмеш мәктәпләре 

укучылары югары нәтиҗәләр күрсәттеләр. Ивашкино һәм Чирмешән кадет мәктәпләрендә 

уртача балл түбән. 

                                        

Соңгы өч елда математика буенча БДИ узган ел белән чагыштырганда 51,19 дан 60,36 га кадәр 

артты - 7,73.  

Рус теле буенча иң югары урта баллны (83,12) Чирмешән лицеен тәмамлаучылар күрсәтте.  Иске 

Үтәмеш һәм Яңа Элмәле мәктәпләре республика күрсәткечләреннән югарырак.  

Иң кечкенә урта баллар-Иске Элмәле мәктәбендә.  

Тарих  3,45 3,4 3,75 

Җәмгыять белеме 3,36 3,53 3,64 

Информатика 3,67 3,75 3,86 

География 3,83 4,04 3,90 

Әдәбият 3,89 4 3,83 

Инглиз теле 4,3 4,29 4,83 

Татар теле 3,4 3,53 4,06 



    2019 елда имтиханнарда 80 һәм аннан да югары баллны 39 кеше (35,45%) җыйды.  Россия 

Федерациясенең "Укудагы аерым уңышлары өчен" медале белән 8 чыгарылыш укучысы 

бүләкләнде, бу 7,27% тәшкил итә (2018 ел – 9,82%).  

Төп дәүләт имтиханын үткәрү процедурасы БДИ үткәрү процедурасына максималь 

якынайтылган. 2019 елда БДИ 12 фән буенча үткәрелде. 

 

БДИ нәтиҗәләре (2015-2018) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

әүләт йомгаклау аттестациясе нәтиҗәләрен анализлау укучыларны имтиханнарга әзерләү 

системасын камилләштерү кирәклеген күрсәтте: 

укучылар белән индивидуаль-дифференциацияләнгән эш; 

 

- ата-аналар белән системалы эш. 

Сәләтле балаларга ярдәм итү 

Белем бирү нәтиҗәсе-БДИның өлгереш саннары һәм баллары гына түгел, бу баланың 

алган белемнәрен дәресләрдә генә түгел, ә төрле интеллектуаль бәйгеләрдә дә куллана алуы.  

2018-2019 елгы Бөтенроссия фән олимпиадалары нәтиҗәләре буенча республика 

олимпиадаларында 3 җиңүче һәм 17 призер, чуаш теле буенча төбәкара олимпиадада 1 җиңүче, 

тормыш иминлеге нигезләре буенча Россия олимпиадасында 1 призер. 

          Шулай ук безнең өстенлекләрнең берсе – конкурс хәрәкәтендә катнашу. Укучылар бик 

яхшы нәтиҗәләр күрсәтәләр һәм республика конкурсларында җиңүчеләр һәм призерлар арасына 

керәләр, ел саен А.С. Пушкин исемендәге фәнни-гамәли конференциядә, «Киләчәккә билет» 

№ Предметлар  

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Рус теле 65,47 68,5 68,79 73,72 72,23 

2 Математика 42,34 44,94 51,19 52,63 60,36 

3 Физика 46,37 45,16 51,83 56,18 51,42 

4 Химия 58,79 53,21 59,76 51 55,94 

5 Биология 60.3 59,07 59,3 52,5 59,54 

6 История  50,21 44,72 60,16 56,7 53.54 

7 Җәмгыять белеме 53,79 54,67 55,1 60,94 56,23 

8 Информатика 40,72 50,2 55,71 63 62,14 

9 География 63 67 - - 68 

10 Әдәбият 50,67 58,6 52 63,43 71 

11 Инглиз теле 64,89 60,25 77,5 59,75 82 

12 Математика база 

өлеше  

4,03 4,25 4,47 4,28 4,10 



һөнәрләр турында иншалар конкурсында, парламент дәресләренә багышланган республика 

конкурсында җиңүчеләр яки призерлар булалар. 

 

Милли мәгариф 

Район мәктәпләрендә 2154 укучы белем ала. Милли состав түбәндәгечә: татарлар (51,7 %), 

руслар (19%), чувашлар (24%), мордвалар (2,5%) һәм башка милләт вәкилләре.   

Районда 26 гомуми белем бирү учреждениесе бар. Шуларның 11е-татар, 6сы-чуаш, 9ы-рус 

мәктәпләре.  

Барлык укучылар да ике дәүләт телен – рус һәм татар телен өйрәнәләр. Белем һәм тәрбия бирүне 

уңышлы оештыру, районның барлык мәктәпләрендә татар телен өйрәнү өчен шартлар тудыру 

максатыннан татар теле кабинетлары җиһазландырылган. Укытучылар методик һәм күрсәтмә 

материаллар, техник, мультимедиа җиһазларын киң кулланалар.  

Күпләр милли мәгарифнең торышы һәм киләчәге турында борчылганда, район мәктәпләрендә 

милли телгә өйрәтү өчен кирәкле шартлар тудырылган. Педагоглар заман белән бергә атлыйлар, 

үз-үзләрен үстерү белән шөгыльләнәләр һәм профессиональ конкурсларда даими катнашалар. 

 

 

Кадрлар 

Мәгариф алдында торган катлаулы мәсьәләләрне хәл итүдә бүген укытучы, мәгариф 

оешмасы җитәкчесенең роле аеруча зур. Элеккечә үк «кадрлар барысын да хәл итә»дигән тезис 

актуаль. 

Шуңа күрә мәгариф бүлегенең, белем бирү оешмалары җитәкчеләренең төп бурычы һәр 

педагогка барып җитүдән, аңа уңышка ышанырга ярдәм итүдән, үз өстендә эшләргә теләк 

тудырудан, квалификациясен күтәрүнең өзлексез системасы аша һөнәри һәм иҗади үсеше өчен 

шартлар тудырудан гыйбарәт булачак. 

    Районның педагогик корпусы картая бара. Мәгариф оешмаларында эшләүче пенсия яшендәге 

педагогик хезмәткәрләр 13% тәшкил итә: шуларның 12се-математика укытучысы, 11е-

башлангыч сыйныф укытучылары. Әлеге күрсәткечләр кадрлар сәясәтендәге җитешсезлекләр 

турында сөйли. Бүген район мәктәпләренә кадрларны җәлеп итү мәсьәләләрен хәл итәргә кирәк.  

     Хәер, соңгы елларда район педагогик юнәлештәге максатчанларга стипендия ярдәме 

проектына актив кушылды. 2016 елда әлеге проектның җиңүчесе булып безнең 7 укучыбыз 

танылды, 2017 елда 10 катнашучы арасыннан бары тик 3се генә сайлап алуны уза алды, 2018 

елда 2 чыгарылыш укучысы сайлап алу узды. 2019 елда 4 чыгарылыш сыйныф укучысы 

максатчан укуга сайлап алу узды. 

    2018-2019 уку елында аттестация нәтиҗәләре буенча районның гомуми белем бирү 

учреждениеләре буенча квалификация дәрәҗәсе 72,3% тәшкил итә. Уңай динамика 7,6% тәшкил 

итә. Аларның 35е югары категориягә ия, бу 8,1% тәшкил итә, 278 кеше беренче квалификация 

категориясенә керә, бу 64,2% тәшкил итә. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре буенча 

Категория 61,1% (56 кеше) тәшкил итә. Шуларның 52се - беренче категориягә, 4се-югары 

квалификация категориясенә ия. Соңгы елларда югары квалификацияле категориягә ия булган 

педагогик хезмәткәрләр саны кимү күзәтелә. Бу 5-10 ел элек югары категориягә ия булган 

укытучыларның пенсия яшенә җитүләре һәм беренче категориягә аттестацияләнүне өстен 

күрүләре белән аңлатыла, гәрчә укучыларның белем сыйфаты буенча нәтиҗәләре элеккегечә үк 

югары булып калса да. 

    2018-2019 уку елында 120 педагогик хезмәткәр квалификация категорияләренә аттестациягә 

гариза бирде.  Шуларның 11е-югары, 109ы – беренче квалификация категорияләренә гаризалар. 

Барлык 11 кеше дә югары категориягә аттестацияне уңышлы үтте.  Беренче категориягә 

дәгъвачылар арасыннан 107 кеше аттестацияне уңышлы үтте. Ике педагогик хезмәткәргә аз эш 

стажы: 2 ел бу вазыйфада квалификация категориясен бирүдән баш тартканнар. Алга таба 

мәгариф учреждениеләре җитәкчеләренә гаризалар кабул иткәндә аттестациянең барлык 

критерийларына да игътибар итәргә кирәк. 

    Аттестация узу этабында төрле категория педагогик хезмәткәрләр өчен кирәкле методик ярдәм 

оештырылды. «Документлар пакетын төзегәндә һәм рәсмиләштергәндә хаталар һәм 



кимчелекләр» дигән семинар - киңәшмәләр, педагогик хезмәткәрләр өчен практикумнар һәм 

индивидуаль консультацияләр, аттестацияләнүче укытучыларның педагогик эшчәнлегенең 

нәтиҗәлелеген бәяләү буенча экспертлар өчен практикум үткәрелде. 

Аттестация вакытында педагогик хезмәткәрләрдә нинди проблемалар туды? Беренче проблема-

аттестацияләнүче педагогның эш тәҗрибәсен тарату проблемасы. Педагогик хезмәткәрләрнең 

белем бирү учреждениесе дәрәҗәсендә эш тәҗрибәсе җанлануга карамастан, район һәм 

республика дәрәҗәсендә эшне яхшыртырга кирәк. Мастер – класслар, гамәли конференцияләр, 

педагогик басмаларда басылган язмалар, төрле брошюралар әзерләү һәм бастыру кебек эш 

формалары сирәк күренеш. Педагоглар инновацияле, эксперименталь эшчәнлекне тормышка 

ашыруда, конкурс хәрәкәтендә катнашу буенча пассив. Бу проблемалар мәгариф оешмаларының 

директорлар һәм укыту эшләре буенча директор урынбасарлары киңәшмәләрендә яктыртылды, 

алдынгы тәҗрибәне эшләү һәм тарату буенча методик эшне активлаштыру буенча тәкъдимнәр 

җиткерелде. Бу эшне оештыруда районның методик хезмәтенең дә эшләп бетермәве күзәтелә. 

Физик культура һәм тормыш иминлеге нигезләре укытучыларының методик берләшмәләре, 

математика укытучыларының (математика укытучыларының икенче елы инде математика 

укытучыларының кураторлык итүче методистсыз эшли) кебек район методик берләшмәләре 

пассив эш алып бара, химия һәм Биология укытуга кураторлык итүче уку фәннәре буенча 

методистлар еш кына үзгәрә. 

2018-2019 уку елында барлык белем бирү учреждениеләре җитәкчеләре «җитәкче» вазыйфасы 

буенча квалификация характеристикасы таләпләренә туры килү-килмәүгә аттестация уздылар 

һәм районда аттестацияләнмәгән җитәкчеләр юк. 

    2018-2019 уку елында педагогик хезмәткәрләрнең квалификациясен күтәрү «Электрон 

мәгариф»мәгълүмат системасында гамәлгә ашырыла. Әлеге эш этаплап башкарыла: сентябрьдә 

претендентлар сайлау һәм квалификация күтәрү нигезләре: бюджет яки бюджеттан тыш нигез. 

Шулай итеп, 2019 елда ПК, ПК курсларында 186 кеше укырга тиешле педагогик хезмәткәрләр 

курсларын үтәргә тиешле педагоглар билгеләнде. 

    Педагогның профессиональ үсешендә һөнәри осталык бәйгеләре мөһим роль уйный. 

Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының «мәгариф бүлеге» МКУнең 08.11 санлы 

боерыгы нигезендә. Чирмешән муниципаль районының Ел укытучысы – 2019 «һөнәри 

конкурсын әзерләү һәм уздыру турында «2018 елның 2 нче этабында уздырылды: мәктәп һәм 

муниципаль этаплар. Нәтиҗәдә, 138 гомуми белем бирү укытучысы конкурсның мәктәп 

этабында катнашты.  Муниципаль этапта катнашуга 18 гариза керде. 14-17 гыйнварда 

конкурсның район этабы оештырылды. Конкурсның муниципаль этабы 2 турда узды. Беренче 

турда конкурсантлар гомуми белем бирү учреждениеләрендә конкурс мәйданчыклары 

тарафыннан игълан ителгән ачык дәресләр күрсәттеләр. Икенче турга 10 конкурсант узды, алар 

методик семинарда үзләренең педагогик тәҗрибәсен күрсәтә белүләрен күрсәттеләр 

     Педагогларның һөнәри үсешендә Татарстан Республикасының грант ярдәме мөһим роль 

уйный. 11 укытучы «Безнең иң яхшы укытучы» республика грантының җиңүчеләре булды. 

Шулардан «эксперт укытучысы» номинациясендә 2 нче Чирмешән урта мәктәбенең биология 

һәм химия укытучысы Алеева Рәмзия Вагыйз кызы, «укытучы» номинациясендә Яңа Элмәле 

урта мәктәбенең чуваш теле укытучысы Захарова Марина Анатольевна, 1 нче Чирмешән урта 

мәктәбенең башлангыч сыйныф укытучысы Трофимова Надежда Николаевна, «укытучы 

"номинациясендә" укытучы "номинациясендә" укытучы " номинациясендә җиңүче булды. – 

Ивашкино урта мәктәбенең биология укытучысы Данилова Татьяна Николаевна, «өлкән 

укытучы» номинациясендә - Андреева Тамара Петровна, математика укытучысы, Яманова 

Наталья Алексеевна, Ивашкино урта мәктәбенең татар теле укытучылары, Калмыкова Людмила 

Александровна, Әккәрәй урта мәктәбенең география укытучысы, Митюкова Ирина 

Владимировна, Яңа Элмәле урта мәктәбенең тарих укытучысы. 

Шул ук вакытта Чирмешән муниципаль районында кайбер проблемалар саклана: белем 

бирү учреждениеләрен класс-лаборатория җиһазлары, күрсәтмә әсбаплар, мәгълүмат чаралары 

һәм махсуслаштырылган мебель белән тиешенчә тәэмин итмәү, кайбер учреждениеләрдә махсус 

спорт заллары булмау, остаханәләр мәгариф учреждениеләренең үсешен тәэмин итүдә 

кыенлыклар тудыра. 



Физика, химия, биологияне, күп кенә мәктәпләрдә һәм башка фәннәрне өйрәнү өчен 

шартлар заманча таләпләргә туры килми. Күрелгән чараларга карамастан, белем бирү 

учреждениеләрен спорт җиһазлары һәм инвентарь белән тәэмин итү җитәрлек дәрәҗәдә түгел. 

Чыгарылыш сыйныф укучыларының белем дәрәҗәсен күтәрү буенча җитди проблема 

булып кала бирә.  Сәләтле балаларны ачыклау, аларга ярдәм итү һәм үстерү буенча системалы 

эш алып барырга кирәк. 

Гомуми белем бирү учреждениеләренең һөнәри белем учреждениеләре, предприятиеләр һәм 

оешмалар белән профильле белем бирүне оештыру мәсьәләләре буенча үзара мөнәсәбәтләрен 

камилләштерүне таләп итә.  

Күп кенә авыл мәктәпләрендә укучыларның фәнни-тикшеренү эшчәнлеген һәм профильле белем 

бирүне оештыруда өстәмә белем бирү мөмкинлекләре нәтиҗәсез файдаланыла.  

Мәгариф учреждениеләренең педагогик хезмәткәрләренең картаюы, яшь белгечләрнең башка 

өлкәләргә китү тенденциясе саклана.  Математика, физика, химия һәм биология 

укытучыларының дефициты бар. 

Районда 3 өстәмә белем бирү учреждениесе эшли, алар арасында ведомство карамагындагы 

учреждениеләр: 

- ТР мәгариф һәм фән министрлыгы – 1 (мәктәптән тыш эшләр үзәге), 

- ТР Мәдәният министрлыгы – 1 (балалар сәнгать мәктәбе),  

- ТР яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы – 1 (балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе).  

Өстәмә белем бирү учреждениеләре тарафыннан укучылар саны 118% тәшкил иткән. Мәктәпләр 

базасында оештырылган 127 түгәрәктә 1589 (70%) укучы шөгыльләнде. 

Медицина кабинетлары саны-4. Сәламәтлеккә ярдәм итү мәктәпләре – 24 (алтын дәрәҗәдәге – 

2, көмеш дәрәҗәдәге-12). 

 

 

 

 

III. Проблема  характеристикасы. 

 

Районның гамәлдәге мәгариф системасы бай традицияләргә һәм югары потенциалга ия һәм 

гражданнарның ихтыяҗларына туры китереп белем алу мөмкинлеге бирә торган бердәм 

белем бирү киңлеген булдыруга юнәлтелгән. 

Шул ук вакытта мәгариф системасы мөмкинлекләре массакүләм мәктәптә белем бирү 

сыйфаты үзгәрүгә уңай йогынты ясамыйлар, күп кенә өлкәләрдә белем бирү процессының 

сыйфатын күтәрүне тәэмин итми торган уңай динамика күзәтелә. Димәк, белем бирүнең 

матди базасын яхшырту һәм педагогик кадрларның квалификациясен күтәрү тулысынча 

булган очракта гына көтелә торган уңай нәтиҗә бирәчәк 

белем бирү максатларына туры китереп. 

 

V. программаны тормышка ашыруның максаты һәм бурычлары, сроклары һәм 

этаплары. 

 Белем бирүнең максатлары түбәндәге фундаменталь тенденцияләр белән билгеләнә 



1. Тормыш эшчәнлеген мәгълүматлаштыру тенденциясе. Заманча мәктәпне тәмамлаган 

укучы мәгълүматны даими яңарту шартларында гамәли характердагы катлаулы мәсьәләләрне хәл 

итәргә мөмкинлек бирә торган фәннәр буенча ныклы база белеменә ия булырга тиеш. 

2. Тормыш эшчәнлегенең интеллектуальләшүенә тенденция, фәннәр буенча база 

белемнәрен генә түгел, ә гамәли мәсьәләләрне хәл итү өчен кирәкле мәгълүматны эзләү, сайлап 

алу һәм сайлап алу өлкәсендә компетенцияләрне дә белү кирәклеген билгели.  

3.Социаль хезмәттәшлек системасын катлауландыру тенденциясе, ул социаль һәм этник 

күптөрле даирәдә нәтиҗәле яшәү компетенцияләрен формалаштыру кирәклеген аңлата. 

 4. Үз эшчәнлеге нәтиҗәләре өчен шәхеснең мөстәкыйльлеген һәм җаваплылыгын 

арттыру белән характерлана торган һәм мөстәкыйль, җаваплы хезмәткә тотрыклы гадәт 

формалаштыруны таләп итә торган социаль яшәешне демократлаштыру тенденциясе. 

 5. Нәтиҗәле индивидуаль һәм социаль эшчәнлек шартлары буларак, шәхеснең әхлакый 

өлеше ролен күтәрү тенденциясе. 

6. Кешенең актив тормыш эшчәнлеге шартлары буларак физик сәламәтлекнең ролен күтәрү 

тенденциясе. 

 Билгеләнгән тенденцияләр гомуми белем бирүнең барлык баскычларында да укучы ия 

булырга тиешле компетенцияләргә конкрет таләпләр куя, Чирмешән районында гомуми (мәктәп) 

һәм өстәмә белем бирү максатларын формалаштырырга мөмкинлек бирә. 

Мәгарифне үстерү программасының соңгы максаты-икътисадның инновацион үсеше 

таләпләре һәм җәмгыятьнең заманча ихтыяҗлары нигезендә сыйфатлы белем алу мөмкинлеген 

тәэмин итү. 

Районның гомуми (мәктәп) һәм өстәмә белем бирү бурычлары билгеләнгән максатларны 

тормышка ашыру зарурлыгына бәйле: 

1.  Кадрлар сәясәтен үз вакытында гамәлгә ашыру, мәгариф оешмаларының матди-техник 

базасын Яңарту, белем бирү процессын фәнни-методик яктан тәэмин итү, заманча белем 

бирү технологияләрен куллану ярдәмендә муниципаль мәгариф системасын үстерү өчен 

шартлар тудыру. 

2. Муниципалитетның белем бирү оешмаларын мәктәпкәчә, гомуми белем бирүнең федераль 

дәүләт белем бирү стандартларына күчерү өчен шартлар тудыру. 

3. Укучыларның шәхеснең иҗади потенциалын тормышка ашыру өчен өстәмә белем бирү 

системасын үстерү. 

4. Белем бирү сыйфатын бәяләүнең бердәм региональ системасы кысаларында белем бирү 

сыйфатын бәяләүнең муниципаль системасы технологияләрен камилләштерү. 

 Районның белем бирү оешмаларында сәламәтлек саклау өчен шартлар тудыру. Балаларны 

һәм яшүсмерләрне җәйге эш белән тәэмин итүне һәм сәламәтләндерүне оештыру. 

Әлеге программаны тормышка ашыру вакыты – 2020-2022 еллар, ул 2 этапта гамәлгә ашырыла: 

Беренче этап: 2020-2021 еллар 

Икенче этап: 2021-2022 еллар. 

 

 

VI.  Программаны тормышка ашыруның көтелгән нәтиҗәләре 

 



2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль районының Мәгариф системасын үстерү 

программасының көтелгән нәтиҗәләре булып тора: 

- муниципаль белем бирү системасының муниципалитетның, төбәкнең заманча мәгариф 

ихтыяҗларына туры килүен тәэмин итү;; 

- сыйфатлы мәктәпкәчә, гомуми, өстәмә белем алу мөмкинлеген арттыру; 

- муниципаль мәгариф системасын ресурслар белән тәэмин итүне яңарту; 

- бюджет акчаларын куллануның нәтиҗәлелеген арттыру. 

 

VII.  Муниципаль мәгариф системасы үсеш юнәлешләре 

  

 

Мәктәпкәчә белем бирү 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының коррупциягә каршы сәясәтен 

тормышка ашыру гамәлләре турында хисаплар: 

1. Югары сыйфатлы белем алуга юнәлдерелгән мәктәпкәчә белем бирү челтәрен төзү, бу 

мәктәпкәчә белем бирү сыйфатының заманча критерийларын эшләүне һәм гамәлгә кертүне; 

мәктәпкәчә белем бирүнең сыйфатын бәйсез бәяләү системасын таләп ит. 

2. Төрле социаль төркемдәге балалар өчен, милләтенә, сәламәтлегенә һәм яшенә 

карамастан, мәктәпкәчә белем алу мөмкинлеген тәэмин итү, шул исәптән инклюзив белем бирүне 

үстерү һәм гаиләләргә психологик-педагогик ярдәм күрсәтүне тормышка ашыру. 

3. Мәктәпкәчә белем бирү формаларының сыгылмалылыгын һәм күптөрлелеген арттыру 

аша халык өчен мәктәпкәчә белем алу мөмкинлеген тәэмин итә торган мәктәпкәчә балачак 

инфраструктурасын үстерү. 

4. Мәктәпкәчә белем бирү һәм спорт учреждениеләре системасында балаларның 

сәламәтлеген саклау һәм ныгыту, сәламәтлекне саклау технологияләрен актив кертү, 

сәламәтлекне саклау тирәлеген үстерү чаралары белән. 

5. Инде булган ресурсларны куллануны рационализацияләү нигезендә мәктәпкәчә белем 

бирү системасы эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру, шулай ук яңа педагогик һәм мәгълүмати 

технологияләрне үзләштерү юлы белән. 

6. Кадрлар сәясәтен үзгәртү: мәктәпкәчә белем бирү системасы педагогының статусын 

күтәрү; мәктәпкәчә белем бирү сыйфатына карата яңа таләпләр нигезендә кадрлар әзерләү һәм 

яңадан әзерләү проблемаларын хәл итү. 

 

Гомуми белем бирү 

Чирмешән муниципаль районының база мәктәбе моделен булдыру һәм гамәлгә ашыру 

түбәндәге юнәлешләр буенча системалы эшчәнлекне күздә тота:  

- федераль дәүләт белем бирү стандартлары таләпләре нигезендә гомуми белем бирү 

программаларын эшләү һәм тормышка ашыру.;  

- балаларның иҗади сәләтләрен үстерү һәм аларга ярдәм итү системасы;  

- укучылар сәламәтлеге;  

- заманча мәктәп инфраструктурасы. 

Федераль дәүләт белем бирү стандартлары таләпләре нигезендә гомуми белем бирү 

программаларын эшләү һәм тормышка ашыру. Федераль дәүләт белем бирү стандартлары 

эчтәлегендә гаилә, җәмгыять һәм Дәүләт таләпләренең мәктәп белеме нәтиҗәсенә бердәмлеге 

салынган, аларны үтәү өчен үзара җаваплылык билгеләнә. 

Федераль дәүләт белем бирү стандартларын кертү муниципаль дәрәҗәдә тиешле ресурс 

белән тәэмин итүне таләп итә, чөнки гомуми белем бирү төп белем бирү программаларын 

үзләштерү нәтиҗәләренә карата таләпләрдән тыш, стандарт төп белем бирү программасын 

(кадрлар, финанс, матди-техник һ. б.) гамәлгә ашыру шартларына карата таләпләрне үз эченә ала. 



 Илнең интеллектуаль потенциалын саклау һәм үстерү балаларның һәм алар белән мәктәп 

балачагында эшләү мөмкинлекләрен ачыклаудан башлана. Билгеле бер юнәлештәге 

сәләтләре булган балалар белән эшләүнең нәтиҗәлелеген алга таба арттыру өчен 

түбәндәге юнәлешләр тормышка ашырылачак: 

  эшләү һәм куллану, авторлык программаларын исәпкә алучы индекс Интеллект укучылар 

һәм үзенчәлекләре, аларның психикасы; 

  кереш электив курслар һәм факультативлар хисабына вариативного компоненты укыту 

планы; 

  мәгариф оешмасы эшчәнлегендә төп һәм өстәмә белем бирүне интеграцияләү; 

мәгълүмати-коммуникацион технологияләр кулланып, интернеттагы мәгълүматны эзләү 

һәм бәяләү буенча проектлар, челтәр басмалары конкурслары үткәрү • ; 

• талантлы балаларга грант ярдәме практикасын үстерү; 

 өлкән сыйныф укучыларына профильле белем бирүгә дистанцион ярдәм күрсәтүнең төрле 

формаларын үстерү, предметларны тирәнтен өйрәнү буенча дистанцион консультация бирү. 

 Укучылар сәламәтлеге. Белем бирү оешмасы дәрәҗәсендә балаларның сәламәтлеген саклау 

һәм ныгыту буенча комплекслы эш системасы эшләнергә һәм гамәлгә кертелергә тиеш. Бу 

бурычны хәл итү өчен кирәк: 

• яңа буын профилактик программаларын тормышка ашыруда актив катнашырга; 

• белем бирү учреждениеләренең сәламәтлек культурасын һәм имин яшәү рәвешен 

формалаштыруга ярдәм итә торган белем бирү мохитен үстерергә; 

• мәктәпләр инфраструктурасында заманча спорт объектлары булдыру; 

• балаларның җәйге ялын оешкан төстә уздыру шартларының сыйфатын күтәрү; 

•белем бирү оешмалары эшчәнлеге нәтиҗәләрен бәяләгәндә балаларның сәламәтлеге 

күрсәткечләрен кертергә. 

Укытучылар һәм педагогик потенциалны үстерү. Мәгариф системасында җитмәгән кадрлар 

ресурсларын тулыландыру, даими методик ярдәм алып бару, актуаль һөнәри үсеш мәсьәләләре 

буенча оператив консультацияләр алу, Башка белем бирү учреждениеләренең инновацион 

тәҗрибәсен куллану, белем бирү процессы нәтиҗәләренә һәм инновацияләрнең нәтиҗәлелегенә 

комплекслы мониторинг тикшеренүләре уздыру өчен шартлар тудырылырга тиеш. 

Тормышка ашыруның кадрлар шартларына карата таләпләр үз эченә ала: 

•  квалификацияне күтәрүнең муниципаль системасында педагогик хезмәткәрләрнең өзлексез 

һөнәри үсешен тәэмин итү; 

• виртуаль методик кабинет булдыру; 

• квалификация күтәрү индивидуаль программаларын, шул исәптән дистанцион укыту 

программаларын эшләү; 

• укытучыларга грант ярдәме системасын эшләү. 

 Заманча мәктәп инфраструктурасы. Мәктәпләрнең формасы буенча да, эчтәлеге буенча да 

йөзе сизелерлек үзгәрергә тиеш. Моннан башка балаларның сәламәтлеген яхшыртуга да, 

аларның белем дәрәҗәсен күтәрүгә дә, педагогларны Белем бирү процессына тиешле 

мотивацияләүгә дә ирешү бик катлаулы булачак. Кирәк: 

  мәктәп биналарын һәм корылмаларын проектлау һәм төзүнең яңартылган нормаларын, 

туклану нормативларын, укучыларга медицина хезмәтен күрсәтүне оештыруга карата 

таләпләрне, мәктәп иминлеген тәэмин итүгә карата таләпләрне үтәүне тәэмин итәргә;; 

  белем бирү учреждениеләрендә мөмкинлекләре чикләнгән балаларның һәм инвалид 

балаларның тулы канлы интеграцияләнүен тәэмин итә торган адаптив Каршылыксыз 

мохит булдыру; 

  мәктәпләрнең яңа оештыру-хокукый эшчәнлек рәвешләренә күчүенә оештыру ягыннан 

ярдәм күрсәтүне тәэмин итәргә; 



 мәгариф оешмаларының социаль өлкә оешмалары: мәдәният, сәламәтлек саклау, спорт, ял 

һ. б. белем бирү оешмалары белән үзара хезмәттәшлегенең интеграль механизмнарын 

үстерү. 

 

 

Балаларга өстәмә белем бирү 

 

 Чирмешән муниципаль районының белем бирү киңлеге, социаль-старт, милли составка 

һәм сәламәтлек мөмкинлекләренә карамастан, балаларның сәламәтлегенә, белеменә һәм үсешенә 

яхшы шартлар тәэмин итүче тотрыклы институтлар җыелмасы булып тора. Өстәмә белем бирү 

системасы аның кирәкле һәм кирәкле компоненты булып тора. 

Балаларга өстәмә белем бирү үсеше стратегиясе нигезләнә: 

- хәзерге заман сыйфатын һәм үтемлелеген тәэмин итүдә булган ресурслардан файдалануны 

рационализацияләүгә; 

- конкурентлы өстенлекләрне булдыру һәм саклап калуда. 

Бирелгән векторда балаларга өстәмә белем бирү киңлеген формалаштыру үзара бәйле түбәндәге 

бурычларны хәл итүне күздә тота: 

1. Балаларга өстәмә белем бирү статистикасының һәм мониторингның заманча мәгълүмат 

системасы моделен куллануны дәвам итәргә. 

2. Яңа буын Федераль дәүләт белем бирү стандартларын керткәннән соң, балаларга төп һәм 

өстәмә белем бирүнең оптималь моделен эшләү зарур. 

3. Балалар һәм яшьләрдә позитив социаль хәрәкәткә һәм үзара бәйләнешкә Сәләт булдыруга 

юнәлтелгән өстәмә белем бирүнең барлык педагогик тәҗрибәсен өстенлекле дип санарга. 

4. Балалар-яшьләр арасында социаль лидерлыкның һәм позитив үзоешманың яңа формаларын 

оештыру буенча инициативаларны ачыклау һәм беркетү буенча махсус эш алып барырга. 

5. Мәгариф оешмаларына тематик, заманча балалар һәм укучы яшьләр өчен кызыклы булган 

өстәмә белем бирү программаларын (төрле учреждениеләр һәм оешмаларның челтәр белән 

хезмәттәшлеге нигезендә программалар) әзерләү, аларның конкрет таләпләрен канәгатьләндереп. 

6. Чирмешән муниципаль районының булган традицияләрен, мөмкинлекләрен һәм ресурсларын 

исәпкә алып, ведомствоара өстәмә техник белем бирү программасын эшләү, инновацион 

процессларга, технологияләргә, конструкцияләүне, уйлап табуны, балалар һәм үсмерләрнең 

фәнни-техник иҗатын үстерүгә юнәлдерелгән. 

7. Өстәмә белем бирү системасының яңа сыйфат һәм куркынычсызлык таләпләренә туры килә 

торган балалар үзәге инфраструктурасын үстерергә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.   1 нче номерлы «Сәләтле балалар " Ярдәмче Программасы» 

 “2020-2022 елларга ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ МӘГАРИФ СИСТЕМАСЫН 

ҮСТЕРҮ " ПРОГРАММАСЫН ТОРМЫШКА АШЫРУ ЧАРАЛАРЫ 



 

ПРОГРАММ ПАСПОРТЫ  

 

Программаның атамасы 2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районының " Сәләтле балалар» муниципаль 

программасы (алга таба-Программа) 

Программа эшләү өчен нигез Сәләтле балаларны ачыклау, үстерү һәм озатып бару буенча эш 

системасын булдыру зарурилыгы. 

«Безнең яңа мәктәп»милли мәгариф инициативасы 

Программаның хокукый нигезе  -1 

номерлы РФ Законы»; 

Президенты Д. А. Медведев боерыгы белән расланган 

Программаның Заказчысы Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

башкарма комитеты 

Программаны Эшләүче Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитетының " мәгариф бүлеге» МКУ 

Программа чараларын 

башкаручылар 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитеты, Мәгариф бүлеге, "Мәктәптән тыш эшләр 

үзәге" БОУ ДО, Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы мәгариф учреждениеләре 

Программа бүлекләре Исемлеге 1. Аңлатма 

2. Программаның Эчтәлеге 

3. Программа чаралары исемлеге 

Программаның Максаты Белем бирү эшчәнлегенең инновацион формалары нигезендә 

сәләтле балаларны ачыклау, аларга ярдәм итү, укыту, тәрбияләү 

һәм үстерү системасының нәтиҗәле эшләвен тәэмин итү һәм 

булдыру 

Программаның Бурычлары  Район дәрәҗәсендә сәләтле балалар белән эшләүче 

сәләтле укучыларга һәм педагогларга ярдәм итәргә 

  Сәләтле балаларны укыту процессын инновацион фәнни-

методик тәэмин итүне гамәлгә ашыру; 

  Интеллектуаль сәләтле балалар белән эшләүче кадрлар 

 

  Сәләтле балаларны укыту һәм үстерү өчен заманча 

уңайлы шартлар тәэмин итү; 

 Сәләтле балаларның төбәк, бөтенроссия һәм халыкара 

дәрәҗәдәге конкурсларда, ярышларда, олимпиадаларда, 

турнирларда катнашуын тәэмин итәргә. 

Программаны тормышка ашыру 

сроклары 

2020-2022 еллар 

Программа чаралары исемлеге Программа чаралары исемлеге җиде юнәлештән тора:  

 Одаренных сәләтле балаларны ачыклау һәм үстерү өчен 

шартлар тудыру; 

 

 

әләтле балалар белән чаралар үткәрү; 



 

  

Программа чараларын 

финанслау күләме һәм 

чыганаклары 

ТР Чирмешән муниципаль районы бюджеты, бюджеттан тыш 

чаралар 

2020ел-бюджет акчалары-240 мең сум,      

             бюджеттан тыш чаралар -100 мең сум. 

2021 ел - бюджет акчалары - 240 мең сум,      

             бюджеттан тыш чаралар -100 мең сум. 

2022 елда - бюджет акчалары-240 мең сум,      

             бюджеттан тыш чаралар -100 мең сум. 

 

Барлыгы-1 млн. 010 мең сум 

Программаны тормышка ашыру 

механизмы 

Программаны тормышка ашыру программаның төп чаралары 

планы нигезендә башкарыла. Программа чараларының төп 

координаторы булып ТР Чирмешән муниципаль районының 

«мәгариф бүлеге» МКУ тора. Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районының «мәгариф бүлеге " МКУ 

программасын гамәлгә ашыру барышында : 

 

чаралар күрә; 

һәм аналитик мәгълүмат җыюны һәм системалаштыруны 

гамәлгә ашыра; 

  

Программаны тормышка 

ашыруның көтелгән нәтиҗәләре 
 

сәләтле балаларны бүләкләү өчен район башлыгының 

муниципаль премиясен кертү; 

  Одаренных сәләтле балаларны укыту процессын 

инновацион фәнни-методик тәэмин итүне кертү; 

социаль статусын күтәрү һәм һөнәри камилләшүе; 

- Сәләтле балалар белән эшләү өчен мәгълүмати-методик, 

диагностик, дидактик материаллар банкын үстерү 

- Республика, зона һәм россия олимпиадаларында, ярышларда 

һәм иҗади конкурсларда катнашучылар саны елдан-ел арта 

бара. 

- Район укучыларының республика һәм Бөтенроссия 

олимпиадаларында, конкурсларда, конференцияләрдә һәм 

ярышларда катнашу нәтиҗәсенә рейтинг бәяләрен арттыру. 



Максатчан индикаторлары һәм 

нәтиҗәлелек күрсәткечләре 
 Мәктәп яшендәге сәләтле балалар – муниципаль, 

республика, бөтенроссия конкурслары, ярышлар, олимпиадалар 

призерлары һәм җиңүчеләре - % - ны арттыру; 

  Конкурсах конкурсларда, олимпиадаларда, ярышларда, 

региональ, Бөтенроссия һәм халыкара дәрәҗәләрдә катнашу 

мөмкинлеге алган балалар санын арттыру; 

 

балалары турында мәгълүмати банкының киләчәктә шәхси һәм 

һөнәри үзбилгеләнешен күзәтеп тору өчен оештырылган булуы; 

  

  Научно фәнни-методик ярдәм булу; 

буенча белем бирү учреждениеләренең эш системасы булу. 

Программа үтәлешен контрольдә 

тотуны оештыру системасы 

Программаны тормышка ашыру барышын Чирмешән 

муниципаль районы Башкарма комитеты контрольдә тота. 

“Мәгариф бүлеге" МКУ Чирмешән муниципаль районы 

мәгариф учреждениеләре тарафыннан чаралар үтәү өлешендә 

Программаны тормышка ашыру координаторы булып тора. 

Программа чараларын үтәү еллык планнар һәм Программаны 

башкаручыларның агымдагы эшчәнлеге кысаларында 

тормышка ашырыла. Башкаручылар Программа чараларының 

тулы, үз вакытында һәм сыйфатлы үтәлешен тәэмин итәләр. 

Белем бирү учреждениеләре җитәкчеләре, уку елы 

тәмамланганнан соң, «Мәгариф бүлеге» МКУдә программаны 

үтәү барышында ирешелгәннәр турында хисап бирәләр. 

 

 

Программаның максатлары һәм бурычлары 

 

«Сәләтле балалар» муниципаль программасының максаты-белем бирү эшчәнлегенең инновацион 

формалары нигезендә сәләтле балаларны ачыклау, аларга ярдәм итү, укыту, тәрбияләү һәм 

үстерү системасының нәтиҗәле эшләвен тәэмин итү. 

Программаның төп бурычлары: 

әм сәләтле балалар белән эшләүче педагогларга ярдәм 

итү; 

одаренных сәләтле балаларны укыту процессын инновацион фәнни-методик тәэмин итүне 

гамәлгә кертү; 

 

 сәләтле балаларны укыту һәм үстерү өчен заманча уңайлы шартлар тәэмин итү; 

-- сәләтле балаларның региональ, Бөтенроссия һәм халыкара дәрәҗәдәге конкурсларда, 

ярышларда, олимпиадаларда, турнирларда катнашуын тәэмин итү. 

 

Программа чаралары системасы 

1. Белем бирү учреждениеләрен үстерү һәм аларга ярдәм итү. 



2. Сәләтле балалар үсеше белән идарә итү процессын мәгълүмати-методик тәэмин итү. 

3. Сәләтле балаларны психологик-педагогик яктан тәэмин итү. 

4. Сәләтле балаларга муниципаль ярдәм күрсәтү. 

5. Сәләтле балаларның үсеше һәм үз мөмкинлекләрен тормышка ашыру өчен шартлар 

тудыру. 

 

Программаны тормышка ашыру механизмы 

   Әлеге программада муниципаль районның белем бирү учреждениеләрендә тәрбияләнүчеләр 

һәм укучылар, алар белән эшләүче педагоглар катнаша.  

 Программаны тормышка ашыру программаның төп чаралары планы нигезендә 

башкарыла. 

 Программаны башкаручылар эшчәнлеген координацияләүне ТР Чирмешән муниципаль 

районы Башкарма комитеты башкара. 

 

Программаны тормышка ашыру юнәлешләре 

 

1. Профессиональ психолог-педагогик сайлап алу сәләтле балаларны: 

- мәктәп укучыларын социаль-психологик өйрәнү; 

- сәләтле балаларны сайлап алу; 

- ата-аналар белән әңгәмә. 

         2. Сәләтле балаларга психологик-педагогик ярдәм күрсәтү: 

             - сәләтле балаларның мәгълүматлар банкын булдыру;   

              1 Яңа материал-ны үзләштерү Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү. 

        3. Уку-укыту процессы кысаларында ОУ белән эшне оештыру: 

             - сәләтле балалар белән индивидуаль эш программаларын эшләү. 

         4. Белем бирү оешмалары белән дәрестән тыш эшчәнлектә эшне оештыру 

 

Сәләтле укучылар белән эшләү формалары 

 

- факультативлар; 

- кызыксынулар буенча түгәрәкләр; 

- тикшеренү эшчәнлеге белән шөгыльләнү; 

- конкурслар; 

- интеллектуаль марафон; 

- фәнни-гамәли конференцияләр; 

- олимпиадаларда катнашу; 

- шәхси планнар буенча эш; 

- ярышларда катнашу. 

 

Программаны тормышка ашыруның нәтиҗәлелеген бәяләү 

 

Программаның нәтиҗәлелеге түбәндәге күрсәткечләр буенча бәяләнә: 

 Мәктәп яшендәге сәләтле балалар – муниципаль, республика, бөтенроссия конкурслары, 

ярышлар, олимпиадалар призерлары һәм җиңүчеләре - % - ны арттыру; 

 Конкурсах конкурсларда, олимпиадаларда, ярышларда, региональ, Бөтенроссия һәм халыкара 

дәрәҗәләрдә катнашу мөмкинлеге алган балалар санын арттыру; 

ле балалары турында мәгълүмати 

банкының киләчәктә шәхси һәм һөнәри үзбилгеләнешен күзәтеп тору өчен оештырылган булуы; 

 

 Научно фәнни-методик ярдәм булу; 

белем бирү 

учреждениеләренең эш системасы булу. 

 



 

 

Программа белән идарә итүне оештыру һәм 

аның үтәлешен контрольдә тоту 

 

Программаны тормышка ашыру барышын Чирмешән муниципаль районы хакимияте контрольдә 

тота. МКУ» Мәгариф бүлеге " Чирмешән муниципаль районы мәгариф учреждениеләре 

тарафыннан чаралар үтәү өлешендә Программаны тормышка ашыру координаторы булып тора. 

Программа чараларын үтәү еллык планнар һәм Программаны башкаручыларның агымдагы 

эшчәнлеге кысаларында тормышка ашырыла. Башкаручылар Программа чараларының тулы, үз 

вакытында һәм сыйфатлы үтәлешен тәэмин итәләр. Программаны үтәүчеләр әлеге юнәлешкә 

кураторлык итәчәк сәләтле балалар белән эшләү буенча җаваплы затны билгеләргә тиеш. Белем 

бирү учреждениеләре җитәкчеләре, уку елы тәмамланганнан соң, «мәгариф бүлеге» муниципаль 

унитар оешмасында программаны үтәү барышында ирешелгәннәр турында хисап бирәләр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень программных мероприятий 

 



Чаралар Сроклары 
Башкаруч

ылар 

Финанслау күләме 

4. 

2019 2020 2021 2022 Всего 

1. 2. 3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 

1.  Сәләтле балаларны ачыклау, үстерү һәм аларга ярдәм итү өчен шартлар тудыру 

Сәләтле 

балалар 

бакчасында 

беренчел 

диагностика 

гади 

педагогик, 

психологик 

һәм ата-

аналар 

күзәтүе аша. 

Се

нт

яб

рь 

ОУ      

Сәләтле мәктәп 

укучыларының  

“портфолио» сын 

алып бару 

Ел 

буена 

Сыйныф 

җитәкчел

әре 

     

Сәләтле 

балаларны 

ачыклау, үстерү 

һәм белем бирү 

учреждениеләрен

дә озатып йөрүгә 

юнәлдерелгән 

программаны 

эшләү 

2017 

елның 

гыйнвар 

ае. 

МКУ  

"Мәгари

ф 

бүлеге» 

     

Конкурслар, 

ярышлар, төрле 

дәрәҗәдәге 

олимпиадалар 

призерлары һәм 

җиңүчеләре 

турында 

мәгълүматлар 

банкын 

формалаштыру. 

Ел саен МКУ  

 

“Мәгари

ф 

бүлеге» 

     

Белгеч-медиклар, 

педагог-

психологлар 

тарафыннан 

сәләтле балалар, 

сәләтле 

балаларның ата-

Ел 

буена 

ОУ, 

психолог 
     



аналары белән 

индивидуаль 

консультацияләр 

үткәрү. 

Сәләтле балалар 

белән эшләүче 

педагоглар өчен 

белгеч-медиклар, 

педагог-

психологлар 

тарафыннан 

индивидуаль 

консультацияләр 

үткәрү. 

Ел буена ОУ, 

психолог 
     

Программаның кадрлар һәм мәгълүмати-методик тәэмин ителеше 

Сәләтле балалар белән 

эшләү өчен педагогик 

кадрлар әзерләү, яңадан 

әзерләү һәм аларның 

квалификациясен күтәрү 

системасын 

камилләштерү 

Ел буена ОУ, МКУ 

“Мәгари

ф бүлеге» 

 

     

Сәләтле балалар белән 

эшләү өчен заманча 

укыту-методик базаны 

үстерү: төрле юнәлешләр 

буенча мәктәп 

укучыларын үстерүгә 

юнәлдерелгән төрле 

дәрәҗәдәге мәгариф 

программаларын эшләү 

һәм гамәлгә ашыру; 

- белән эшләү буенча 

методик материаллар 

эшләү;  

сәләтле балалар 

Ел саен ОУ, 

укытучыла

р 

     

Укыту-тәрбия 

процессына кертү  

Татарстан Республикасы 

Мәгариф һәм фән 

министрлыгының 

коррупциягә каршы 

сәясәтен тормышка 

ашыру гамәлләре 

турында хисаплар  

үстерүче укыту 

Ел 

саен 

ОУ, 

укытучыла

р 

     

Сәләтле балалар 

белән эшләү 

нәтиҗәлелегенә 

мониторинг үткәрү 

Ел 

саен 

ОУ, МКУ 

“Мәгари

ф бүлеге» 

 

     



3. Сәләтле балаларга ярдәм итү 

Педагогларның 

балаларның сәләтен 

үстерү проблемалары 

буенча республика 

семинарларында һәм 

чараларында катнашуын 

оештыру 

ТР 

Мәгариф 

һәм фән 

министрл

ыгы 

планы 

буенча 

ОУ, МКУ 

“Мәгариф 

бүлеге» 

 

     

Фәннәр буенча 

Бөтенроссия һәм 

республика 

олимпиадаларының 

муниципаль туры 

Ноябрь, 

декабрь 

ОУ, МКУ 

“Мәгариф 

бүлеге» 

 

5

 

т

ы

с

.

р

у

б

. 

5 мең 

сум 

5 мең 

сум 

5 мең 

сум 

 

Фәннәр буенча 

олимпиадаларның 

республика турларында 

катнашу 

Январь, 

февраль 

ОУ, МКУ 

“Мәгариф 

бүлеге» 

 

2

0

0

 

т

ы

с

.

р

у

б 

200 мең 

сум 

200 

мең 

сум 

200 

мең 

сум 

 

«Чирмешән муниципаль 

районы башлыгы 

Гранты» ның сәләтле 

балаларга ел саен бирелә 

торган кызыксындыру 

түләүләре / 5әр мең сум: 

- уку казанышлары өчен; 

- спорттагы казанышлар 

өчен; 

- сәнгать-эстетик иҗатта 

ирешкән уңышлары өчен 

Ел саен 

уку елы 

ахырында 

ОУ, МКУ 

“Мәгариф 

бүлеге» 

 

5

0

 

т

ы

с

.

р

у

б 

50 мең 

сум 

50 мең 

сум 

50 

мең 

сум 

 

Зона һәм Республика 

фәнни-гамәли 

конференцияләрендә 

катнашу 

Ел буена ОУ 1

0

 

т

ы

с

.

р

у

10 мең 

сум 

10 мең 

сум 

10 

мең 

сум 

 



б 

Сәләтле балаларның 

муниципаль, республика 

һәм бөтенроссия 

дәрәҗәсендәге конкурс 

чараларында катнашуын 

оештыру 

Ел буена ОУ, МКУ 

“Мәгариф 

бүлеге» 

 

2

0

 

т

ы

с

.

 

р

у

б 

20 мең 

сум 

20 мең 

сум 

20 

мең 

сум 

 

Сәләтле балаларның 

муниципаль, республика 

һәм бөтенроссия 

дәрәҗәсендәге спорт 

ярышларында 

катнашуын оештыру 

Ел буена ОУ, МКУ 

“Мәгариф 

бүлеге» 

 

3

0

 

т

ы

с

.

р

у

б 

30 мең 

сум 

30 мең 

сум 

30 

мең 

сум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«2020-2022 ЕЛЛАРГА ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАНЫҢ ДӘҮЛӘТ ТЕЛЛӘРЕН  

 ҺӘМ РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШКА ТЕЛЛӘРЕН 

САКЛАП КАЛУ, ӨЙРӘНҮ ҺӘМ ҮСТЕРҮ» 

МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАСЫ 

 

 

Программа  паспорты 

 

 

Программаның исеме «2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль районында Татарстан 

Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасының 

башка телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү» муниципаль программасы 

(алга таба-Программа) 

Муниципаль заказчы – 

программаның 

координаторы 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының " 

мәгариф бүлеге» МКУ 

Төп эшләүчеләр 

программасын 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының " 

мәгариф бүлеге» МКУ 

Программаның Максаты  Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында татар, рус 

һәм башка телләрне, шулай ук Татарстан Республикасыннан читтә 

татар телен саклау, өйрәнү һәм үстерү өчен шартлар тудыру 

Программаның 

бурычлары 

1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында телләр 

сәясәтен норматив хокукый тәэмин итүне камилләштерү; 

2. Татар һәм рус телләренең Татарстан Республикасы дәүләт телләре 

буларак паритет эшчәнлегенә ярдәм итү;  

3. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында татар 

һәм рус телләрендә татар һәм рус телләрендә укыту һәм татар телләрен 

өйрәнүнең бөтен системасын үстерү; татар телен һәм татар телен 

өйрәнүгә ярдәм итү Татарстан Республикасыннан читтә;  

4. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында татар 

һәм рус телләрен саклау һәм үстерү процессларын фәнни һәм фәнни-

методик яктан алып бару;   

5. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында яшәүче 

халыкларның телләрен саклау һәм үстерү; 

6. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында социаль 

статусын күтәрү һәм дәүләт телләрен һәм башка телләрне 

популярлаштыру. 

Программаны тормышка 

ашыру сроклары һәм 

этаплары 

2020 – 2022  еллар 

Программаны тормышка 

ашыруның көтелгән 

2022 елга: 

функцияләренә Татарстан Республикасы телләре турындагы 



ахыргы нәтиҗәләре 

(программа нәтиҗәләрен 

бәяләү индикаторлары) 

законнарны һәм Программаны гамәлгә ашыру мәсьәләләре кертелгән 

муниципаль берәмлек органнары һәм җирле үзидарә органнары 

структур бүлекчәләре саны 4 берәмлеккә җиткереләчәк; 

Татарстан Республикасы Дәүләт телләрендәге аудиовизуаль 

мәгълүматның муниципаль идарә, мәгълүмат коммуникацияләре һәм 

хезмәт күрсәтү өлкәсендә чагыштырмасы 50 процентка/50 процентка 

җитәчәк; 

мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында татар милләтендәге 

балаларны ана телендә укыту һәм тәрбияләү өлеше 65 процент 

дәрәҗәсендә сакланачак; 

гомуми белем бирү оешмаларында татар милләтендәге балаларны 

татар телендә укытуга җәлеп итү өлеше 70 процент дәрәҗәсендә 

сакланачак; 

гомуми белем бирү оешмаларында рус милләтендәге балаларны рус 

телендә укытуга җәлеп итү өлеше 100 процент дәрәҗәсендә сакланачак; 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында 

массакүләм мәгълүмат чаралары өлеше артачак: 

татар телендә-30 процент; 

Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе халыклары 

телләрендәге республика һәркем файдалана алырлык китапханәләренең 

җыелма фонды өлеше, рус теленнән тыш, 25 процентка җитәчәк; 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында тел 

торышы һәм Программаны гамәлгә ашыру барышы турында 

массакүләм мәгълүмат чараларында басмалар саны 10 берәмлеккә 

җитәчәк; 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында 

үткәрелгән этно-тел вәзгыяте динамикасын тикшерүләр саны 3 

берәмлеккә җитәчәк. 

 

 

I. Проблемаларны хәл итүгә юнәлдерелгән  

программаны тормышка ашыру өлкәсенең гомуми характеристикасы  

 

 

 Әлеге Программа Россия Федерациясе Конституциясе, «Россия Федерациясе халыклары 

телләре турында» 1991 елның 25 октябрендәге 1807-1 номерлы, «Россия Федерациясе дәүләт теле 

турында» 2005 елның 1 июнендәге 53-ФЗ номерлы федераль законнар, Россия Федерациясе 

Президентының 2012 елның 19 декабрендәге 1666 номерлы Указы белән расланган 2025 елга 

кадәрге чорга Россия Федерациясе дәүләт милли сәясәте Стратегиясе, Татарстан Республикасы 

Конституциясе нигезендә эшләнде., 1-ТРЗ номерлы, шулай ук Татарстан Республикасы 

Президентының 2008 елның 3 июлендәге ПУ-312 номерлы Указы (Татарстан Республикасы 

Президентының 2013 елның 26 июлендәге ПУ-695 номерлы Указы редакциясендә) белән 

расланган Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәте концепциясе (Татарстан 

Республикасы Президентының 2013 елның 26 июлендәге ПУ-695 номерлы Указы редакциясендә), 

Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының башка законнары редакциясендә) белән 

расланган Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәте концепциясе «Татарстан 

Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында» 1992 елның 

8 июлендәге 1560-XII номерлы, 2004 елның 11 октябрендәге 52 – ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы белән расланган 2004-2013 елларга Татарстан Республикасы дәүләт 

телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча 

Татарстан Республикасы дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында үткәрелгән. 



Әлеге Программа Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында Татарстан 

Республикасы дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү өчен оптималь 

шартлар тудыруга юнәлдерелгән. 

 

Проблема эчтәлеге 

 

 Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында төрле милләт гражданнары 

яши. Халык саны-18 921 кеше. Татарлар - 54 %, руслар - 19 %, чуашлар – 21,6 %, мордвалар - 5 %.  

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында татар телен белү дәрәҗәсенең уңай 

динамикасын билгеләп үтәргә кирәк, бу белем бирү системасына татар телен өйрәнү кертелүгә 

бәйле.  

Район халкының мәдәни-тел хокукларын тормышка ашыру өчен шартлар тудыру нигезләренә 

гамәлдәге законнар базасы нигез салды. Шул ук вакытта тел өлкәсендә норматив хокукый җайга 

салуның федераль, региональ һәм муниципаль дәрәҗәләрен синхронлаштыру, куллану хокукының 

методологиясен һәм мониторингын эшләү, шулай ук әлеге эшчәнлекне координацияләүче 

оештыру инфраструктурасын камилләштерү зарурлыгы бар. 

 Мәгълүмати киңлек телләр үсешенә зур йогынты ясый. Соңгы вакытта телләрнең лексик 

күләме кимү, Орфографик, пунктуацион һәм стилистик хаталарның артуы күзәтелә, шул исәптән 

массакүләм мәгълүмат чараларында да. Яшьләрнең теле Чит ил алынмалары, жаргонизмнар, 

вульгаризмнар һәм компьютер лексикасы чыгымнарына бай. Иҗтимагый оешмалар актив 

катнашында дәүләт, ведомство һәм муниципаль хакимиятнең барлык дәрәҗәләрендә телләрне 

саклау механизмын эшләү зарур.  

Әлеге юнәлештә белем бирү оешмалары төп рольне уйный. Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында Татарстан Республикасы дәүләт телләрен өйрәнү һәм туган телләрдә 

белем бирүне үстерү тәэмин ителә. Аерым алганда, гомуми белем бирү мәктәпләрендә 3 Туган 

тел өйрәнелә: рус, татар, чуаш теле.  

14 гомуми белем бирү учреждениесендә белем һәм тәрбия туган телдә алып барылды, анда 

укучыларның 100% ы татар телен дәүләт теле буларак өйрәнде. Район буенча балаларны татар 

телендә укыту 72% тәшкил итә. 

Укыту методикаларын камилләштерү мөһим бурыч булып тора.  

         Татар халкының үсеш тарихы аның территориаль дисперсызлыгы белән бәйле. 

Глобальләшү шартларында Россиядә дә, бөтен дөньяда да татарларның мәдәни ассимиляциясе 

процесслары көчәя, Милли үзенчәлек һәм гасырлар буе яшәп килгән гореф-гадәтләр югала, 

берсүзсез трансляторы-татар теле. Туган телен белгән татарлар саны кимү тенденциясе саклана. 

Татар телен белү дәрәҗәсе кимү белән беррәттән, татар телен куллану, шул исәптән халыкның 

эштә һәм көнкүрештә аралашуы да, кимү күзәтелә. Бу процесслар татар телендә белем бирүче 

мәктәпләрнең саны кимүгә, татарлар күпләп яши торган төбәкләрдә югары белем бирү 

оешмалары каршындагы татар бүлекләре челтәрен кыскартуга, татар телендә белем бирү 

системасының тулы көченә эшләве өчен сәяси-хокукый һәм институциональ мөмкинлекләрен 

югалтуга бәйле. Татар халкының туган телен һәм мәдәниятен югалту куркынычы татар телен, 

әдәбиятын һәм мәдәниятен саклау, үстерү һәм тарату проблемасының актуальлеген көчәйтә. 

           

2004 елның 11 октябрендәге 52 – ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән расланган 

2004-2013 елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында 

башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча Татарстан Республикасы дәүләт программасын 

гамәлгә ашыру нәтиҗәләре. 

 

2004 елның 11 октябрендәге 52 – ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (алга таба-2004-

2013 елларга Программа) белән расланган 2004-2013 елларга Татарстан Республикасы дәүләт 

телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча 

Татарстан Республикасы дәүләт программасын гамәлгә ашыру елларында тел мәсьәләләре 

Татарстан Республикасы дәүләт милли сәясәтенең төп юнәлешләреннән берсе буларак үз 

өстенлеген саклап калды. 



Чирмешән муниципаль районында 2014-2020 елларга ТР дәүләт телләрен һәм башка телләрне 

саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча ТР дәүләт программасын үтәү буенча максатчан эш алып 

барыла. Һәр квартал саен тел проблемалары буенча Комиссия утырышлары үткәрелде, алар әлеге 

программаның тормышка ашуын анализлауга багышланган иде. Киңәшмәдә программа 

чараларын тормышка ашыру һәм нәтиҗәлелеген бәяләү буенча контрольне тәэмин итү, эш 

башкару өлкәсендә, укыту-тәрбия өлкәсендә дәүләт телләренең эшчәнлеге турында сораулар 

каралды. 

 Закон нигезендә туган телләрне саклау һәм үстерү өчен шартлар тудырылган, аралашу телен, 

тәрбия, укыту һәм иҗатны сайлау иреге тәэмин ителгән.  

Белем бирү учреждениеләре челтәрен туган телдә (рус телендә түгел) укыту һәм тәрбияләү 

буенча эш алып барылды: 

        Төп 4 урта мәктәп («Утыз Имән», Иске Котыш, Яңа Чишмә, Кармыш урта мәктәпләре) 

итеп үзгәртелә.  Әлеге мәктәп укучылары Чирмешән лицеена, Лашман, Иске Кади урта 

мәктәпләренә туган телләрен белеп кайта; 

     - 2018/2019 уку елында туган (рус булмаган) телдә тәрбия биреп, балалар бакчасы 

ябылмаган (татар телендә тәрбия бирүче 9 балалар бакчасы, чуаш телендә тәрбия бирүче 5 

балалар бакчасы, район үзәгендә урнашкан 1 балалар бакчасында 1 ТАТАР төркеме эшли).  

Чирмешән муниципаль районының «мәгариф бүлеге» МКУ планы буенча татар теле һәм 

әдәбияты укытучылары семинарлары үткәрелә, анда фәнне укыту проблемалары буенча фикер 

алышалар, укытучыларның секция утырышлары, педагогик укулар оештырыла. Белем бирү 

учреждениеләрендә Халыкара туган телләр көненә, грамоталылык көненә багышланган төрле 

чаралар үткәрелде, апрель аенда традицион рәвештә туган телләр айлыгы үткәрелде, рус телле 

укучылар белән "Мин татарча сөйләшәм"дип исемләнгән район чарасы үткәрелде.  

Татар телендә белем алган мәктәпләрдә фәннәр, нигездә, туган телдә алып барыла.  

          Кирәк булса, гражданнарның язма мөрәҗәгатьләре татар телендә рус теленә тәрҗемә ителә, 

тәрҗемәчеләр хезмәтеннән файдалану хокукы суд тикшерүләре вакытында да бирелә. 

Татар телендә эш башкару татар телендә белем бирүче мәгариф учреждениеләрендә алып 

барыла. Районның барлык 26 мәгариф учреждениесендә һәм 19 мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесендә, барлык идарә структураларында, оешмаларында татар шрифты белән 

компьютерлар бар.                                                                                                                              

Районда якшәмбе мәктәпләре эшләми, чөнки монда ихтыяҗ юк: бөтен район буенча башка 

милләт балалары саны аз һәм якшәмбе мәктәпләре ачу буенча мөрәҗәгатьләр булмады. 

Оешма һәм учреждениеләрнең элмә такталарын ике дәүләт телендә рәсмиләштерү буенча эш 

алып барыла. Барлык административ биналар да элмә такталарны, ике дәүләт телендәге язуларны 

рәсмиләштерү тәртибенә туры килү-килмәүгә даими тикшерелеп тора. Ачыкланган бозулар 

бетерелә. Шулай ук мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау, сәүдә предприятиеләре, көнкүреш 

хезмәтләре даими рәвештә тикшерелә. 

Географик атамалар һәм топографик билгеләнешләр, юл күрсәткечләренең язмалары ике дәүләт 

телендә рәсмиләштерелгән. Чирмешән муниципаль районында атнага 2 тапкыр 2 данә тиражлы 

район газетасы чыгарыла: рус телендә-70%, татар телендә-30%. Район газетасында ТР дәүләт 

телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре даими яктыртыла, милли бәйрәмнәргә, күренекле 

мәдәният һәм иҗтимагый тормыш эшлеклеләренә багышланган чаралар турында вакытында 

мәгълүмат бирелә. 

            Чирмешән районының «Чирмешән үзәк китапханәсе» МБУнең китапханә фонды 259 536 

данә китап тәшкил итә, шуларның 181 512се – рус телендә, 69 531е – татар телендә, 859 данә – 

чуаш телендә, 141 экземпляр-мордва телендә.   

  Бөтендөнья татар конгрессының җирле бүлеге татар телендә мәдәни-массакүләм чаралар 

уздыру, мәчетләргә иганә ярдәме күрсәтү, район үзәгендә Татар сыйныфларын ачу 

мәсьәләләренә аерым игътибар бирә.   

 Телләр буенча район комиссиясе ярдәме белән районның төрле милләт вәкилләре республика 

һәм төбәк бәйрәмнәрендә һәм форумнарда катнаштылар. 

 Район комиссиясе сәүдә һәм хезмәт күрсәтү объектларын даими тикшереп тора һәм район 

башлыгы каршындагы киңәшмәләрдә үз тәкъдимнәрен кертә. 



 2004 – 2013 елларга Программаны, шулай ук алдагы программаларны тормышка ашыру 

нәтиҗәләренә Анализ күрсәткәнчә, Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында 

телләрне саклау һәм үстерү эшендә күрелгән тырышлыкларга карамастан, барлык куелган 

максатларга да Татарстан Республикасында тел сәясәтен гамәлгә ашыруда тоткарлык тудыручы 

факторлар булу сәбәпле ирешелмәгән, алар арасында: 

а) Россия Федерациясе халыкларының телләрен саклау буенча максатчан федераль 

программаларның булмавы, шуңа бәйле рәвештә, аерым алганда, Россия Федерациясе 

территориясендә татарларның тупланып яши торган урыннарында татар теленең эшләве 

катлауланды; 

б) 2004-2013 елларга Программаны җитәрлек дәрәҗәдә финанслау; 

в) тел сәясәтен хокукый җайга салуда җитешсезлекләр булу: «Татарстан Республикасының 

дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында» 1992 елның 8 июлендәге 

1560-XII номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезләмәләрен һәм 2004 – 2013 елларга 

программаларны гамәлгә ашыру механизмнарының камил булмавы, тел аралашуы һәм 

санкцияләр өлкәсендә Татарстан Республикасында телләр турындагы законнарны бозган өчен 

тиешле норматив хокукый актларның булмавы.; 

г) йомгаклау аттестациясенең телен сайлау өлешендә мәгариф турында федераль законнардагы 

үзгәрешләр, шулай ук Россия Федерациясе мәгариф системасында белем бирү компетенцияләре 

арасыннан Туган тел буенча компетенцияләрне төшереп калдыру.; 

д) районда яшәүче халыкларның татар телен, милли телләрен үзләштерүгә аз мотивация, рус 

телен һәм сөйләм мәдәниятен саклау һәм үстерү буенча чараларның җитәрлек булмавы; 

         е) татар теле буенча тел сертификациясе системасының булмавы; 

и) тиешле нормалар, стандартлар һәм технологияләр нигезендә Татар телен мәгълүмати-

коммуникацион киңлектә эшләтүгә ярдәм итүдә тиешле дәрәҗәдә комплекслылык һәм 

системалылык җитәрлек түгел; 

          к) татар теленең сүз куллану репрезентатив ресурс базасы һәм татар телендә фәнни-гамәли 

тикшеренүләрне гамәлгә ашыру өчен программа инструменты булган татар теле Милли электрон 

корпусының эшләмәүчәнлеге; 

л) Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында этнотелле ситуациянең торышына 

даими социолингвистик мониторинг булмау һәм 2004-2013 елларга программа үтәлешенең 

барышы; 

м) тел өлкәсен җайга салучы законнар турында гражданнарның, иҗтимагый институтларның 

җитәкчеләренең һәм хезмәткәрләренең хәбәрдарлыгы түбән булу, телләр турындагы законнарны 

үтәмәгән һәм 2004-2013 елларга Программаны үтәмәгән өчен җаваплылык булмау. 

 Әлеге Программа барлык өлкәләрне һәм проблеманың аспектларын колачлауның 

бөтенлеген, кабул ителә торган чараларның нәтиҗәлелеге һәм программаның тормышка ашуына 

бәйле барлык төп факторларга йогынты ясавының нәтиҗәлелеген тәэмин итүгә юнәлдерелгән 

яңа төп принципларны кулланып, алдагы программаларны тормышка ашыру тәҗрибәсен 

анализлау нигезендә эшләнгән. 

 

II. Төп максаты, бурычлары һәм күрсәткечләре (индикаторлары) максатка ирешү 

һәм бурычларны хәл итү, программаның көтелгән ахыргы нәтиҗәләрен, программаны 

тормышка ашыру срокларын һәм этапларын тасвирлау 

 

 Программа Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында 

башка телләр өлкәсендә дәүләт сәясәтенең төп принципларына туры китереп эшләнгән, алар 

телләрнең үзара гармонияле бәйләнешен, республикада яшәүче халыкларның милли-тел 

мәнфәгатьләренең тотрыклы балансын үтәүне күз алдында тота. 

Программаның максаты-Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында татар, рус 

һәм башка телләрне, шулай ук республикадан читтә татар телен саклау, өйрәнү һәм үстерү өчен 

шартлар тудыру. 

Куелган максатка ирешү түбәндәге бурычларны тормышка ашыруны күздә тота: 



- Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында телләр сәясәтен норматив хокукый 

тәэмин итүне камилләштерү;; 

- татар һәм рус телләренең Татарстан Республикасы дәүләт телләре буларак паритет эшчәнлегенә 

ярдәм итү;;  

-Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында татар һәм рус телләрендә татар һәм 

рус телләрендә белем бирүнең тулы системасын үстерү; татар телен һәм татар телен өйрәнүгә 

ярдәм итү һәм Татарстан Республикасыннан читтә татар телен өйрәнүгә булышлык күрсәтү.;  

- Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында яшәүче халыкларның телләрен 

саклау һәм үстерү; 

- Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында социаль статусын күтәрү һәм 

дәүләт телләрен һәм башка телләрне популярлаштыру;;  

-Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында этноязык ситуациясенә мониторинг. 

Программаның максаты һәм бурычлары Россия Федерациясе Президентының 2012 елның 19 

декабрендәге 1666 номерлы Указы белән расланган 2025 елга кадәрге чорга Россия Федерациясе 

дәүләт милли сәясәте стратегиясенең максатларына һәм бурычларына, Россия Федерациясе 

халыкларының мәдәниятләрен һәм телләрен саклау һәм үстерү, аларның рухи бергәлеген 

ныгыту, милли азчылыкларның хокукларын тәэмин итү, Татарстан Республикасында яшәүче 

халык вәкилләренең этномәдәни үзенчәлеген саклау, гомумдәүләт мәнфәгатьләрен һәм Россия 

халыкларының мәнфәгатьләрен яраштыру, ватандашларга ярдәм итү, , Россия Федерациясе 

Мәгариф һәм фән министрлыгының Мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль 

департаментында лицензия бирү комиссиясенең чираттагы киңәшмәсе үткәрелде, анда Татарстан 

Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының дәүләт граждан хезмәткәрләре тарафыннан эш 

вакытында үз-үзен тоту кагыйдәләренең үтәлүе һәм бәхәсле очракларны җайга салу буенча 

комиссиясе каралды.  

Татарстан Республикасында рус телен дәүләт теле буларак саклау һәм үстерү чаралары «Россия 

Федерациясе дәүләт теле турында» 2005 елның 1 июнендәге 53-ФЗ номерлы Федераль закон 

нигезләмәләре, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2011 елның 20 июнендәге 492 номерлы карары 

белән расланган «Рус теле» федераль максатчан программасы, Татарстан Республикасы Мәгариф 

һәм фән министрлыгының 30.12.2011 ел, № 6981/11 боерыгы белән расланган 2011 – 2015 

елларга «Татарстанда Рус теле» республика программасы нигезендә гамәлгә ашырыла. 

Программа чаралары Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында телләрне 

саклау һәм үстерүнең барлык төп аспектларын үз эченә ала.: 

Бурыч 1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында тел сәясәтен норматив 

хокукый яктан тәэмин итүне камилләштерү. 

Әлеге мәсьәләне хәл итү кысаларында гамәлгә ашырыла торган чаралар Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районында дәүләт һәм башка телләрне куллану һәм үстерү өлкәсендә 

хокук мөнәсәбәтләрен җайга салучы норматив хокукый актларны эшләүгә, системалаштыруга, 

тәрҗемә итүгә юнәлдерелгән. 

          Бурыч 2. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында рус һәм татар 

телләренең дәүләт телләре буларак паритет эшчәнлегенә ярдәм итү. 

Әлеге мәсьәләне хәл итү кысаларында тормышка ашырыла торган чаралар шушы максатка 

юнәлдерелгән: 

татар һәм рус телләре өлкәсендә» Ашыгыч лингвистик ярдәм " оешмасы; 

Татарстан Республикасының дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр 

турында «Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру буенча инфраструктура үсеше»; 

татар һәм рус телләре буенча тел сертификатын оештыру; 

заманча операция системаларын, гамәли программалар пакетларын, электрон җайланмаларны 

һәм Тел ярдәме белән татар локализациясен; 

Татарстан Республикасында яшәүче хезмәт мигрантларының Рус Теле өлкәсендә тел ягыннан 

ярдәм; 

социаль коммуникацияләр системасында рус һәм татар телләренең эшләвен укыту-методик 

тәэмин итү; 



          Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының дәүләт телләре буларак татар 

һәм рус телләре эшчәнлеге өчен шартлар тудыру. 

Бурыч 3. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында татар һәм рус телләрен 

өйрәнү һәм татар һәм рус телләрендә белем бирү системасын үстерү; татар телен һәм татар телен 

өйрәнүгә ярдәм итү Татарстан Республикасыннан читтә. 

Әлеге мәсьәләне хәл итү кысаларында тормышка ашырыла торган чаралар шушы максатка 

юнәлдерелгән: 

татар һәм рус телләрен укытуны укыту-методик тәэмин итү; 

полилингвизм шартларында югары белем бирү системасында татар телендә белем бирүне үстерү; 

анимацион һәм мультимедиа белем бирү проектларын эшләү; 

Россиянең мәдәни мәгариф системасында татар телен үстерүне тәэмин итү; 

татар теле һәм әдәбияты өлкәсендә югары квалификацияле кадрлар әзерләүгә ярдәм итү; 

         рус теле һәм әдәбияты өлкәсендә югары квалификацияле кадрлар әзерләүгә булышлык 

күрсәтү; 

        Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында гомуми белем бирү 

учреждениеләре укучыларын полилингваль укытуны оештыру; 

уңайлы тел һәм мәдәни белем бирү мохите булдыру. 

Бурыч 4. Татарстан Республикасында татар һәм рус телләрен саклау һәм үстерү процессларын 

фәнни һәм фәнни-методик яктан алып бару: 

татар теленең инфокоммуникацион технологияләрдә эшләвен тәэмин итү. 

Бурыч 5. Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның телләрен саклау һәм үстерү. 

Әлеге мәсьәләне хәл итү кысаларында тормышка ашырыла торган чаралар шушы максатка 

юнәлдерелгән: 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында җәмгыятьтә, массакүләм мәгълүмат 

чараларында һәм интернет - киңлектә этноязык толерантлыгын формалаштыру; 

мәгълүмати-ресурс порталы эшендә катнашу; 

Татарстан Республикасында мигрантларны адаптацияләү өчен Татарстан Республикасы дәүләт 

телләре буларак лингв-культурологик ресурс буларак укыту; 

мәдәният һәм тәрбия мохите булдыру. 

Бурыч 6. Татарстан Республикасында социаль статусын күтәрү һәм дәүләт телләрен һәм башка 

телләрне популярлаштыру. 

Әлеге мәсьәләне хәл итү кысаларында тормышка ашырыла торган чаралар шушы максатка 

юнәлдерелгән: 

Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның телләрен саклау, үстерү һәм популярлаштыру 

буенча иҗтимагый һәм шәхси инициативаларга грант ярдәме күрсәтү; 

мәдәният өлкәсендә тел һәм мәдәни мохит булдыру һәм үстерү. 

Бурыч 7. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районындагы этноязык ситуациясенә 

һәм Программаны тормышка ашыруның барышына Мониторинг һәм анализ ясау. 

Әлеге мәсьәләне хәл итү кысаларында тормышка ашырыла торган чаралар шушы максатка 

юнәлдерелгән: 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында этноязык ситуациясенең 

социолингвистик мониторингы; 

программаны тормышка ашыру барышына мониторинг һәм анализ ясау. 

Объектив куркынычлар:  

1. Россия Федерациясе законнарын үзгәртү. Хокукый кырдагы үзгәрешләргә вакытында реакция 

ясау өчен программада Россия Федерациясе законнарына даими мониторинг үткәрү механизмы, 

Программаның үтәлеше һәм нәтиҗәлелеге, шулай ук программага оператив төзәтмәләр кертү 

механизмнары каралган. 

2. Үзгәртү финанс-икътисадый шартлар. Планлаштырылган проектларның модульлеге аларны 

төрле темпларда һәм финанслау күләменә бәйле рәвештә төрле конфигурациядә гамәлгә 

ашырырга мөмкинлек бирәчәк. 

 

Хәтәр поддающиеся коррекция: 



1. Программа үтәлешенең Начар идарә итү куркынычы, кире элемтә югалту. Моны ерып чыгу 

өчен, еллык хисаплардан тыш, программаның нәтиҗәлелеген даими мониторинглау да каралган.  

2. Этносоциаль тотрыксызлык һәм этноязык толерантлыгын бозу куркынычы. Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районында яшәүчеләрнең төрле этно-телле төркемнәре 

мәнфәгатьләре балансы Программа чараларын формалаштырганда, шулай ук программада 

каралган полимәдәни белем бирү проекты этносоциаль һәм этноязык толерантлык куркынычын 

киметергә мөмкинлек бирәчәк. Программада шулай ук Җәмгыятьтә толерант этно-телле 

мөнәсәбәтләрне пропагандалау буенча чаралар планлаштырылган. 

 

III. Программаны тормышка ашыру механизмы 

 

Программа чараларын тормышка ашыру барышында аның муниципаль заказчы – координаторы 

(Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф 

бүлеге) төп башкаручыларның үзара хезмәттәшлеген, чараларны тормышка ашыру барышын һәм 

Программаны үтәүчеләрнең акчаларын нәтиҗәле файдалануны тәэмин итә. Программа чаралары 

дәүләт заказчысы – программаның координаторы тарафыннан Программа чараларын башкаручы 

барлык муниципаль контрактлар нигезендә тормышка ашырыла.  

Программаны тормышка ашыруда катнашучы башкарма комитет бүлекләре, ведомстволар һәм 

оешмалар Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф бүлегенә аның квартал саен, хисап кварталыннан соң килүче айның 15 числосына кадәр 

үтәлеше турында мәгълүмат бирәләр. 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф бүлеге 

мәгариф бүлегенең әйдәп баручы белгече: 

ел саен, хисап чорыннан соң Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы телләр 

турындагы законнарны гамәлгә ашыру Советына финанс чараларын куллануның барышы һәм 

нәтиҗәлелеге турында мәгълүматны ел саен 1 мартка кадәр тапшырырга кирәк. 

 

IV. Программаның социаль-икътисадый нәтиҗәлелеге тасвирламасы 

 

 Программаның нәтиҗәлелеге билгеләнгән срокларда чараларның үтәлеш дәрәҗәсе буенча 

бәяләнә. Программаның нәтиҗәлелеген бәяләү өчен Татарстан Республикасында 

Этносоциологик тикшеренүләр, шулай ук министрлыкларның һәм ведомстволарның агымдагы 

хисаплары материаллары, федераль дәүләт статистикасы хезмәтенең Татарстан Республикасы 

буенча территориаль органы материаллары кулланыла. 

Программаны тормышка ашыруның төп нәтиҗәсе-белем бирү дәрәҗәсен, этноязык 

компетенциясен арттыру, телләр эшләү өлкәсен киңәйтү, халыкара, милли һәм төбәк 

дәрәҗәсендә мәгълүмат алмашу системаларында телләрне куллану мөмкинлекләрен киңәйтү 

исәбенә фәнни-техник һәм мәдәни үсешне активлаштыру, тел компетенцияләренең ролен, 

квалификациясен, мәгариф, хезмәт күрсәтү өлкәсе хезмәткәрләренең һөнәри осталыгын арттыру, 

мәдәни һәм этноязык төрлелеген саклау, толерантлыкны һәм милләтара татулыкны арттыру. 

Программа Татарстан Республикасының дәүләт һәм башка телләренең сәяси, икътисадый, 

социаль һәм этномәдәни өлкәләрдә һәм мәгълүмат киңлегендә, шулай ук Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районының мәгариф системасында, район һәм 

республикадан читтә татар теле системасында, Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районында яшәүче халыкларның телләрен саклап калу һәм үстерүне күздә тота., Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районында татар һәм рус телләренең функциональ 

потенциалын үстерү өчен нәтиҗәле фәнни эшләнмәләрне гамәлгә кертү һәм дәүләт һәм башка 

телләрнең социаль статусын һәм абруен күтәрү. 

Программада каралган чараларны тормышка ашыру рухи байлыкны арттыруга; Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районында яшәүче халыкларның телен, әдәбиятын һәм 

мәдәниятен популярлаштыручы агарту чараларының халык өчен үтемле булуына; Татарстан 

Республикасы дәүләт телләренең функциональлеген арттыруга; башкаручыларның эшен 

координацияләргә һәм оптимальләштерергә, программаны тормышка ашыруның фәнни һәм 



эксперт-аналитик базасын көчәйтергә мөмкинлек бирәчәк тиешле инфраструктура булдыруга;; 

Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар 

вәкилләренең телләрен куллану өлкәсендә норматив хокукый документларны камилләштерү 

турында 

Программа социаль һәм мәдәни өлкәләрдә озак сроклы үсеш нәтиҗәләрен тәэмин итүче 

механизмнар һәм чаралар системасын булдыруга исәпләнгән. Нәтиҗәләре, мондый төрдәге түгел 

поддаются гадәти статистик үлчәү һәм мөмкин түгел выражены бу бәяләү.  

Программа чараларын гамәлгә ашыру төрле типтагы һәм дәрәҗәдәге мәгариф оешмаларының 

белем бирү һәм тәрбия эшчәнлеген үстерергә, педагогның социаль статусын күтәрергә, мәгариф 

системасын һәм хезмәт күрсәтү өлкәсен халыкның этно-телле ихтыяҗларына якынайтырга, 

халыкның туган телләрне өйрәнү һәм үстерүдә конституциячел хокукларын яклауга ярдәм 

итәчәк, Татарстан Республикасының тел законнарын гамәлгә ашыру чараларын координацияли 

һәм оптимальләштерәчәк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 елларга. 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРҮ 

ҮСЕШ ПОДПРОГРАММАСЫ  

 

Ярдәмче программа паспорты 

"2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы муниципаль 

берәмлеге территориясендә мәктәпкәчә белем бирүне үстерү” 



Программаның 

атамасы 

«Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

территориясендә мәктәпкәчә белем бирүне үстерү» ярдәмче 

программасы (алга таба-Программа) 

Программа эшләү 

өчен нигез 

ТР Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының «2020-

2022 елларга «ТР Чирмешән муниципаль районы территориясендә 

мәктәпкәчә белем бирүне үстерү» ярдәмче программасы проектын 

эшләү турында " карары» 

Программаның 

заказчысы 

 

ТР Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитеты 

Программаны 

Эшләүче 

ТР Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының " Мәгариф 

бүлеге» МКУ 

Программаны 

эшләү нигезенә 

салынган 

норматив 

документлар 

1.  Россия Федерациясе Конституциясе; 

2.  Россия Федерациясе Президенты В.в. Путин уздыра. "Россия 

Федерациясендә мәгариф турында" № 273-ФЗ»; 

3.  Бала хокуклары турында БМО конвенциясе; 

4.  "Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында «2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 

номерлы Федераль закон»; 

5.  «Санитар-эпидемиологик кагыйдәләр һәм СанПиН 2.4.1.3049-

13 нормативлары; 

6.  Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2015 елның 27 маендагы Карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районында» мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү 

программасын (балалар бакчалары) гамәлгә ашыручы мәгариф 

оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм аларны кабул итү " 

муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ регламент 

 

Программаның  

максаты 

Мәктәпкәчә яшьтәге балаларның һәм аларның ата-аналарының төрле 

белем бирү ихтыяҗларын тулысынча канәгатьләндерү нигезендә 

муниципаль мәктәпкәчә белем бирү системасының тотрыклы үсешен 

тәэмин итү. 

Программаның 

бурычлары 

1.  Баланың һәркем өчен мөмкин булган мәктәпкәчә белем алуга, 

кече һәм мәктәпкәчә яшьтәге балаларның сәламәтлеген саклау һәм 

ныгыту хокукын тәэмин итәргә. 

2.  Мәктәпкәчә белем бирүнең муниципаль системасы 

эшчәнлегенең икътисадый, социаль, оештыру, финанс 

механизмнарын камилләштерү. 

3.  Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең 

матди-техник базасын Яңарту; 

4.  Мәктәпкәчә белем бирүнең сыйфатын күтәрү; 



5.  Мәктәпкәчә белем бирү системасының кадрлар потенциалын 

үстерү; 

6.  Мәктәпкәчә белем бирүнең сыйфатын һәм нәтиҗәлелеген 

тәэмин итүче яңа финанс-икътисадый һәм оештыру-идарә итү 

механизмнарын кертү; 

7.  Мәктәпкәчә белем бирүне мәгълүмати тәэмин итү; 

8.  Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең янгын һәм 

террорчылыкка каршы куркынычсызлыгын тәэмин итү; 

9.  Мәктәпкәчә яшьтәге балаларга тулы кыйммәтле туклану өчен 

шартлар тәэмин итү; 

10.  Мәктәпкәчә белем бирү технологияләренең үтемлелеген тәэмин 

итү, эчтәлеген камилләштерү; 

11.   3 яшьтән алып 7 яшькә кадәрге балалар өчен мәктәпкәчә 

учреждениеләрдә чиратны бетерү. 

12.  Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында 

мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә балаларны колачлау 

процентын арттыру; 

13.   Мәктәптә алга таба укырга әзерләнүне оештырганда төрле 

социаль төркем һәм халыкның катламнарыннан булган 

балаларның старт мөмкинлекләрен тигез тәэмин итү; 

14.   Санитар-гигиена һәм медик-социаль нормалар нигезендә 

мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә балаларның булу 

шартларын тәэмин итү. 

Программаның 

мөһим максатчан 

индикаторлары 

һәм күрсәткечләре 

- төркемнәрнең тулыландырыла торган санитар нормативы (норматив 

егәрлек); 

- мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә халыкның ихтыяҗларын 

исәпкә алып, баланың белем бирү учреждениесендә булуның 

сыгылмалы режимнарын куллану;; 

- районда яшәүче 1,5 яшьтән алып 7 яшькә кадәрге балаларны 

мәктәпкәчә белем бирү хезмәтләре белән тәэмин итү проценты; 

- Чирмешән муниципаль районы бюджетында мәктәпкәчә белем алуга 

чыгымнар өлеше; 

- учреждениенең материаль-техник һәм укыту – методик базасын 

үстерү дәрәҗәсе. 

- балалар санының дәрәҗәсе МБМББУДӘ; 

- балалар бакчасына йөрүче балаларның тормышын һәм сәламәтлеген 

саклау; 

- мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә балалар йөреше; 

- халыкның мәктәпкәчә белем бирү сыйфаты белән канәгать булуы; 

- мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасы 

структурасына карата Федераль дәүләт таләпләре нигезендә гомуми 

белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы мәктәпкәчә белем бирү 



учреждениеләре санының чагыштырма күләме. 

- мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре персоналы белән тәэмин 

ителеш дәрәҗәсе; 

- беренче һәм югары категорияле педагоглар өлеше; 

- югары, шул исәптән педагогик белеме булган педагоглар өлеше; 

- инновацион эшчәнлектә катнашучы җитәкчеләр, педагогик 

хезмәткәрләр өлеше; 

Программаны 

тормышка ашыру 

сроклары һәм 

этаплары 

Программа 2020-2022 елларда 3 этапта гамәлгә ашырылачак.  

  1 этап - оештыру-әзерлек (2020 елның беренче яртыеллыгы). 

  2 этап - проект – эшчәнлек (2020-2021 елның икенче яртыеллыгы).) 

 3 этап - кертү – рефлексив (2021-2022 еллар). 

Ярдәмче 

программалар 

исемлеге 

1. Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларын үстерү. 

2. Яшь белгечләрне мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына җәлеп итү. 

3. Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына яшь белгечләргә ярдәм итүгә 

юнәлдерелгән мәгариф өлкәсендәге чаралар. 

Программаны 

ресурслар белән 

тәэмин итү 

Программа чараларын финанслау күләме  

- исәбенә җирле бюджет; 

- бюджеттан тыш чыганаклар хисабына. 

Программаны 

тормышка 

ашыруның 

көтелгән ахыргы 

нәтиҗәләре һәм 

аның социаль-

икътисадый 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

- халыкның төрле социаль төркемнәреннән һәм катламнарыннан 

булган балалар өчен мәктәпкәчә белем бирүнең сыйфатын һәм һәркем 

өчен мөмкин булуын арттыру; 

- финанслау күләмнәренең хезмәт күрсәтү сыйфатыннан һәм 

нәтиҗәлелегеннән бәйлелеген билгели торган яңа финанс-икътисадый 

һәм оештыру-идарә механизмнарын куллану;; 

- белем бирү, аның сыйфаты, үтә күренмәлелеге һәм барлык 

кызыксынган яклар өчен дә аңлаешлы булуы турында мәгълүмат 

дәрәҗәсен күтәрү; 

- мәктәпкәчә белем бирүнең яңа хезмәтләрен кертү; 

- МБМББУнең технологик инфраструктурасын модернизацияләү; 

- мәктәпкәчә белем бирү өлкәсе хезмәткәрләренең керем дәрәҗәсен 

күтәрү; 

- перспективалы педагогик кадрларның башка тармакларга китүен 

булдырмау.; 

- мәктәпкәчә белем бирү сыйфаты белән идарә итүнең дәүләт - 

иҗтимагый системасы механизмнарын тормышка ашыру;; 

- мәктәпкәчә белем бирү белән идарә итү һәм тотуга мәгълүмати 



технологияләр кертү; 

- квалификацияле педагогик кадрлар әзерләү системасын үстерү. 

Программаны 

тормышка 

ашыруны 

контрольдә тотуны 

оештыру 

системасы 

Программаны тормышка ашыру буенча агымдагы идарә һәм контроль 

Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитеты башкара. 

     Программаның җаваплы башкаручысы (МКУ «Мәгариф бүлеге») 

программа чараларын тормышка ашыру буенча барлык 

катнашучыларның эшчәнлеген координацияли һәм аларны вакытында 

һәм сыйфатлы итеп гамәлгә ашыру өчен җаваплы. Программаның 

җаваплы башкаручысы программа чараларын тормышка ашыру 

буенча хисап алып баруны оештыра. 

 

Һәр гражданинның үзенең уңай социаль, мәдәни, икътисади потенциалын гамәлгә ашыру 

мәгариф миссиясе булып тора. Моның өчен мәгариф өлкәсе һәр кешенең гомере буена сыйфатлы 

белем бирү хезмәтләренең үтемлелеген тәэмин итәргә тиеш. Россиядә төп дәрәҗәләрдә белем алу 

мөмкинлеген тәэмин итү бурычлары бүген шактый дәрәҗәдә хәл ителде.  

Традицион мәгариф институтлары-балалар бакчалары, мәктәпләр, колледжлар, университетлар, 

мәгариф системасының үзәк элементлары булып калып, бүген даими рәвештә үсеп килүче 

балаларга һәм өлкәннәргә өстәмә белем бирү, корпоратив әзерлек, заманча үзара белем бирү 

секторлары белән тулыландырыла. Шуңа күрә заманча мәгарифне үстерү программасы 

традицион институтлар аша гына түгел, ә бәлки белем бирү һәм кешене социальләштерү аша да 

кеше үсешенең дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыруны тәэмин итәргә тиеш. 

 

 

I. ПРОБЛЕМАНЫҢ ЭЧТӘЛЕГЕ ҺӘМ АНЫ ХӘЛ ИТҮ КИРӘКЛЕГЕН НИГЕЗЛӘҮ 

 

Районда мәктәпкәчә белем бирү программасын тормышка ашыручы 28 муниципаль белем бирү 

оешмасы эшли. Шулардан: 19 муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе: 

1. Әккәрәй балалар бакчасы " Аленушка”; 

2. Бәркәтә “Кояшкай " балалар бакчасы; 

3. Югары Кәминкә балалар бакчасы “Карлыгач”; 

4. Ивашкино “Кояшкай " балалар бакчасы; 

5. Кармыш балалар бакчасы " Миләшкәй”; 

6. Күтәмә балалар бакчасы "Ромашка”; 

7. Лашман балалар бакчасы "Ләйсән"; 

8. Түбән Кәминкә балалар бакчасы "Умырзая”; 

9. Иске Элмәле “Кояшкай " балалар бакчасы; 

10.  Иске Кади балалар бакчасы “Гөлбакча”; 

11.  Иске Үтәмеш балалар бакчасы "Чишмә"; 

12.  “Йолдыз " Туймәт балалар бакчасы; 

13.  Ульяновка балалар бакчасы "Звездочка"; 

14.  Чирмешәннең " Ромашка” балалар бакчасы; 

15.  Чирмешәннең 2 нче номерлы «Каенкай " балалар бакчасы; 

16.  Чирмешәннең 3 нче номерлы “Чишмәкәй”балалар бакчасы; 

17.  Чирмешән балалар бакчасы " Ландыш”; 

18. Чирмешән балалар бакчасы " Әкият” ; 

19.  Кара Чишмә «Ак каен»балалар бакчасы. 

Мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы 8 муниципаль бюджет гомуми белем 

бирү оешмасы: 

1. Югары Кармалка мәктәбе; 

2. Түбән Карамалы төп гомуми белем бирү мәктәбе»; 



3. Утыз Имән төп гомуми белем бирү мәктәбе»; 

4. Иске Котыш төп гомуми белем бирү мәктәбе»; 

5. Яңа Чишмә төп гомуми белем бирү мәктәбе»; 

6. Яңа Элмәле мәктәбе»; 

7. Лагерька төп гомуми белем бирү мәктәбе»; 

8. Казанка башлангыч мәктәбе. 

1 муниципаль бюджет мәгариф учреждениесе: 

1. "Әмир башлангыч мәктәп-балалар бакчасы"мәктәпкәчә һәм кече яшьтәге мәктәп балалары 

өчен. 

Төркемнәрнең балалар бакчаларында тулысы 100 урынга 76 бала тәшкил итә. Мәктәпкәчә белем 

бирү өлкәсендә балаларны җәлеп итү 100% тәшкил итә. 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында мәктәпкәчә яшьтәге балаларның 

гомуми саныннан (56,1%) барлыгы 755 бала (бу 56,1% тәшкил итә). 

Балалар бакчаларында 1,5 -7 яшьтә урын алу өчен исәптә торучы-0 кеше.  

Районда 81 педагогик хезмәткәр эшли. Шуларның 61 тәрбияче, 4 Татар теле тәрбиячесе, 1 рус 

теле тәрбиячесе, 5 физик культура инструкторы, 5 музыка җитәкчесе, 5 укытучы логопед. 

Әлеге Программа Чирмешән муниципаль районы гражданнарының мәктәпкәчә белем алуга 

конституцион хокукларын тәэмин итүгә, мәктәпкәчә яшьтәге балаларга мәктәпкәчә белем бирү 

дәрәҗәсен күтәрүгә, аны мәктәптә укыганда уңышлы булырга мөмкинлек бирәчәк. 

   Программаны эшләгәндә алдагы елларда тормышка ашырылган программа чараларының 

дәвамчанлыгы үтәлгән. Әлеге Программа мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә йөрүче 

балалар санын арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең 

матди-техник һәм кадрлар белән тәэмин ителеше яхшырачак. 

   Мәктәпкәчә белем бирү сыйфаты проблемасының актуальлеге мәктәпкәчә белем бирүгә карата 

яңа Федераль дәүләт таләпләрен исәпкә алып арта.  

Мәгарифне үстерү буенча озак сроклы максатчан программа Чирмешән муниципаль районында 

мәгариф өлкәсендә сәясәтне гамәлгә ашыруның оештыру нигезе булып тора. 

Программа районда мәгарифнең заманча торышын анализлау нигезендә эшләнгән һәм 2020-2022 

елларга мәгариф системасының стратегик үсеш юнәлешләрен билгели. 

Программа мәктәпкәчә белем бирү системасын ресурслар белән тәэмин итү чараларын күздә 

тота, ул белем бирү практикасының иң яхшы үрнәкләрен тудыручы лидер - мәгариф 

учреждениеләренә ярдәм күрсәтә.  

Программаны икътисадый нигезләү программаны гамәлгә ашыру өчен кирәкле акчаларның 

конкрет күләмен билгели. 

 

 

 

II. ПРОГРАММАНЫҢ МАКСАТЛАРЫ ҺӘМ БУРЫЧЛАРЫ 

Муниципаль мәгариф системасының стратегик максаты-мәктәпкәчә яшьтәге балаларның һәм 

аларның ата-аналарының төрле мәгариф ихтыяҗларын тулысынча канәгатьләндерү нигезендә 

мәктәпкәчә белем бирү муниципаль системасының тотрыклы үсешен тәэмин итү. 

Стратегик максатка ирешү өчен түбәндәге стратегик бурычлар хәл ителергә тиеш: 

1. Баланың һәркем өчен мөмкин булган мәктәпкәчә белем алуга, кече һәм мәктәпкәчә 

яшьтәге балаларның сәламәтлеген саклау һәм ныгыту хокукын тәэмин итәргә. 

2. Мәктәпкәчә белем бирүнең муниципаль системасы эшчәнлегенең икътисадый, социаль, 

оештыру, финанс механизмнарын камилләштерү. 

3. Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең матди-техник базасын Яңарту; 

4. Мәктәпкәчә белем бирүнең сыйфатын күтәрү; 

5. Мәктәпкәчә белем бирү системасының кадрлар потенциалын үстерү; 

6. Мәктәпкәчә белем бирүнең сыйфатын һәм нәтиҗәлелеген тәэмин итүче яңа финанс-

икътисадый һәм оештыру-идарә итү механизмнарын кертү; 

7. Мәктәпкәчә белем бирүне мәгълүмати тәэмин итү; 



8. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең янгын һәм террорчылыкка каршы 

куркынычсызлыгын тәэмин итү; 

9. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларга тулы кыйммәтле туклану өчен шартлар тәэмин итү; 

10. Мәктәпкәчә белем бирү технологияләренең үтемлелеген тәэмин итү, эчтәлеген 

камилләштерү; 

11.  3 яшьтән алып 7 яшькә кадәрге балалар өчен мәктәпкәчә учреждениеләрдә чиратны 

бетерү. 

12. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениеләрендә балаларны колачлау процентын арттыру; 

13.  Мәктәптә алга таба укырга әзерләнүне оештырганда төрле социаль төркем һәм халыкның 

катламнарыннан булган балаларның старт мөмкинлекләрен тигез тәэмин итү; 

14. Санитар-гигиена һәм медик-социаль нормалар нигезендә мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениеләрендә балаларның булу шартларын тәэмин итү. 

Программаның һәр бурычы комплекслы характерда һәм Чирмешән муниципаль районының 

мәктәпкәчә белем бирү системасы үсешенең өстенлекле юнәлеше булып тора. Стратегик 

максатка ирешү һәм программа бурычларын хәл итү социаль-әһәмиятле мәгариф проектында 

чагылдырылган программа чараларын гамәлгә ашыру хисабына тәэмин ителә. 

 

 

III. ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ СРОКЛАРЫ ҺӘМ ЭТАПЛАРЫ 

 

1 этап - оештыру-әзерлек (2020 елның беренче яртыеллыгы). 

  2 этап - проект – эшчәнлек (2020-2021 елларның икенче яртысы). 

 3 этап - кертү – рефлексив (2021-2022 еллар). 

Беренче этап - оештыру-әзерлек (2020 елның беренче яртыеллыгы). Анда аерым юнәлешләр 

буенча мәгарифне үстерү проектларын эшләү өчен норматив, оештыру-педагогик һәм методик 

шартлар әзерләүгә бәйле эшләр башкару, шулай ук Чирмешән муниципаль районы муниципаль 

мәгариф системасында үзгәртеп корулар һәм экспериментлар башлану каралган. 

Икенче этап – проект – эшчәнлек (2020-2021 елларның икенче яртысы). Бу этапта өстенлек 

мәктәпкәчә белем бирү системасын үстерү бурычларын хәл итүгә юнәлдерелгән матди белем 

бирү инфраструктурасын модернизацияләүгә, методик, кадрлар һәм мәгълүмат белән тәэмин 

итүгә юнәлдерелгән проектларны һәм чараларны тормышка ашыруга бирелә. Бу этап программа 

максатларын һәм бурычларын тормышка ашыру нигезендә район мәгарифенең планлы һәм 

тотрыклы үсешенә күчү булып тора. 

Өченче этап - кертү – рефлексив этап (2021-2022 еллар). Бу чорда, нигездә, алдагы этапларда 

алынган нәтиҗәләрне гамәлгә кертү һәм таратуга юнәлтелгән чараларны тормышка ашыру 

каралган; программаны тормышка ашыру тәҗрибәсен анализлау һәм гомумиләштерү гамәлгә 

ашырылачак, шулай ук алдагы чорга мәктәпкәчә белем бирүнең муниципаль системасын үстерү 

буенча максат һәм бурычларны кую өстендә эш башланачак. 

Һәр этапта еллар буенча программаны тормышка ашыру барышын һәм мәктәпкәчә белем бирү 

системасы торышына программа чараларының йогынтысын характерлаучы күрсәткечләргә 

төзәтмәләр кертү планлаштырыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.ПРОГРАММАНЫҢ ТӨП ЧАРАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ 

 



№ 

п/п 

 

Юнәлеше 

 

Чара 

 

Җаваплы 

1.  

"Мәктәпкәчә 

белем бирү 

өлкәсендә белем 

бирү 

хезмәтләренең 

һәркем өчен 

мөмкин булуын 

тәэмин итү" 

1.1. Балалар бакчаларына йөрмәүче 

балалар өчен белем бирү хезмәтләрен 

үстерү (бигрәк тә үсештәге проблемалар 

булган балалар өчен). 

МКУ " Мәгариф 

бүлеге», балалар 

бакчалары 

2. Мәктәпкәчә белем 

бирүнең 

сыйфатын күтәрү 

2.1. Педагогик кадрларның составын һәм 

компетенцияләрен яңарту. Эшкә психолог, 

логопедларны җәлеп итү. 

2.2. Хезмәт өчен түләү һәм аттестация 

системалары стандартларына нигезләнгән 

педагоглар һәм мәгариф учреждениеләре 

җитәкчеләре өчен Һөнәри  эшчәнлек 

стандартларын кертү. 

2.3. Педагогик карьераның яңа 

модельләрен формалаштыру һәм һөнәри 

үсеш алып бару. 

2.4. Мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениеләренә эшкә иң яхшы югары 

уку йортларын тәмамлаучыларны һәм 

һөнәри белемгә ия талантлы белгечләрне 

җәлеп итү механизмнарын үстерү.  

2.5. Педагогларның квалификациясен 

күтәрү, район, край, Бөтенроссия 

семинарларында һәм конкурсларда 

катнашу: “Заманча балалар бакчасында 

сәламәтлекне саклаучы технологияләр”,  

“Яшел ут”,  “Ел тәрбиячесе” , “Иң яхшы 

билингваль балалар бакчасы" һ. б. 

2.6. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

өчен компьютер алу. 

2.7. Мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениеләренең рәсми сайтларын 

булдыру һәм аларның эшен оештыру. 

2.8. Мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениеләрендә федераль дәүләт белем 

бирү стандартларына күчү белән фән – 

үсеш мохитен яхшырту. 

2.9. Методик әдәбиятка һәм  төрле 

яшьтәгеләр өчен уенчыклар  алу өчен  акча 

бүлеп бирү.  

МКУ " Мәгариф 

бүлеге», балалар 

бакчалары 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Программаны тормышка ашыру механизмы 

 

Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының " Мәгариф бүлеге» МКУ программаны 

үтәү барышында: 

-программа күрсәткечләренә ирешүне тәэмин итә торган программада катнашучылар 

тарафыннан аның чараларын нәтиҗәле гамәлгә ашыру буенча Программаның дәүләт 

3. Мәктәпкәчә 

мәгарифтә 

инновацион 

эшчәнлекне 

үстерү 

3.1. Сәламәтләндерү-физкультура 

чараларын камилләштерү, мәктәпкәчә 

белем бирү учреждениеләренең матди-

техник базасын ныгыту. 

3.2.  Мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениеләрендә спорт һәм йөрү 

җиһазларын заманча таләпләргә туры 

китерү. 

3.3. Инвалид балаларга мәктәпкәчә белем 

бирү программаларын дистанцион 

формада, махсус (коррекцияле) яки 

инклюзив белем бирү кысаларында сайлап 

алу мөмкинлеге бирергә, психологик-

медик-социаль ярдәм күрсәтергә һәм 

һөнәри юнәлеш бирү буенча ярдәм 

күрсәтергә кирәк.  

3.4. Ачыклык, объективлык, үтә 

күренмәлелек, иҗтимагый-һөнәри катнашу 

принциплары нигезендә белем бирү 

сыйфатын бәяләүнең заманча системасын 

булдыру. 

МКУ " Мәгариф 

бүлеге», балалар 

бакчалары 

 

 

 

 

 

 

4. Мәктәпкәчә белем 

бирү объектын 

реконструкцияләү 

4.1. Мәктәпкәчә белем бирү биналарына 

капиталь ремонт ясау. 

4.2. Янгынга каршы җиһазлар урнаштыру, 

«Стрелец-мониторинг» функцияләрен 

тәэмин итү, камералар урнаштыру һәм 

аларга хезмәт күрсәтү өчен акча бүлеп 

бирү. 

4.3. Проект документациясен 

рәсмиләштерү. 

Чирмешән 

муниципаль районы 

хакимияте 

 

Максатчан аудитория: 

 

Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре җитәкчеләре, балалар 

бакчаларында тәрбияләнүчеләрнең ата-аналары һәм җирле 

берләшмә . 



заказчылары эшчәнлеген координацияләүне, шулай ук җирле бюджет акчаларын куллануны 

анализлауны гамәлгә ашыра.; 

- Чирмешән муниципаль районы администрациясе белән программаларны тормышка ашыруга 

төзелгән килешүләр шартларында тормышка ашырыла торган эшне координацияләүне тәэмин 

итә; 

-үз вәкаләтләре чикләрендә Программаны үтәү өчен кирәкле норматив (шәхси) хокукый актлар 

(локаль актлар) әзерли; 

- программаны тормышка ашыру барышы турында докладлар әзерли ;; 

- программаны тормышка ашыру буенча квартал саен хисап тота;; 

-ел саен, кирәк булганда, Чираттагы финанс елына Программа чараларын тәгаенләү буенча 

тәкъдимнәр әзерли, программа чаралары буенча чыгымнарны, шулай ук аны тормышка ашыру 

механизмын төгәлләштерә;; 

- Программаны үз вакытында һәм сыйфатлы гамәлгә ашыру өчен җаваплы, аны тормышка 

ашыруга бүлеп бирелгән акчалардан нәтиҗәле файдалануны тәэмин итә; 

-программаны тормышка ашыру белән идарә итү һәм аның чараларының үтәлешен контрольдә 

тоту максатларында мәгълүмати технологияләр кертүне оештыра; 

-мәгариф бүлегенең рәсми сайтында программаны тормышка ашыру барышы һәм нәтиҗәләре, 

аның чараларын финанслау, бюджеттан тыш чыганаклардан акча җәлеп итү турында мәгълүмат 

урнаштыруны оештыра.; 

-программаның аерым чараларын тормышка ашыру барышына эксперт тикшерүләре оештыра; 

- программа чараларын үтәү кысаларында программаны башкаручылар эшчәнлеге белән идарә 

итүне тормышка ашыра; 

-дәүләт заказчысына - координаторга Программа чараларын тормышка ашыру турында 

статистик, белешмә һәм аналитик мәгълүмат бирәләр; 

- программаны тормышка ашыру буенча ирешелгән нәтиҗәләр һәм финанс чараларын 

куллануның нәтиҗәлелеге турындагы доклад әзерләүдә катнашалар. 

Программа җитәкчесе-Чирмешән муниципаль районының мәгариф бүлеге начальнигы, ул аны 

тормышка ашыру өчен шәхси җаваплы, соңгы нәтиҗәләр, программаны үтәү өчен бүлеп 

бирелгән финанс чараларын максатчан һәм нәтиҗәле куллану, шулай ук Программаны тормышка 

ашыру белән идарә итү рәвешләрен һәм ысулларын билгели. 

 

VI. ПРОГРАММАНЫ РЕСУРСЛАР БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ 

 

Программа чаралары республика һәм муниципаль бюджет акчалары хисабына тормышка 

ашырыла. 2020-2022 елларга программада каралган чараларны финанслау күләме 321831 мең 

сум тәшкил итә. 

 

VII. ФАРАЗЛАНГАН НӘТИҖӘЛӘР  

ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ 

1. Бала шәхесен сыйфатлы формалаштыру. 

2.  Программаны гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә эшләнгән тематикалар буенча мәктәпкәчә 

белем бирү учреждениеләре хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрүнең программалары һәм 

программа модульләре. 

3. Өч яшьтән алып җиде яшькә кадәрге балалар өчен мәктәпкәчә учреждениеләргә чиратны 

бетерү һәм өч яшьтән алып җиде яшькә кадәрге балалар өчен мәктәпкәчә белем алу мөмкинлеген 

100 процентка җиткерү. 

4. Мәктәпкәчә белем бирүне колачлау. 

5.  Программа материаллары буенча басма басмалар. 

6. Камилләштерелгән матди-техник база. 

7. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең сәламәтләндерү һәм үстерү мохитләре һәм 

модельләре. 

8. Норматив-хокукый документлар һәм тәкъдим ителгән материаллар пакеты. 



9. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә хезмәт күрсәтү буенча мәгълүмати-

коммуникатив системаны камилләштерү. 

10. Мәктәпкәчә белем бирүне үстерү белән идарә итү системасы. 

11. Район мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең матди-техник базасын Яңарту. 

12.  Инвалид балалар һәм сәламәтлекләре буенча мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

мәктәпкәчә учреждениеләрдә булу өчен кирәкле реабилитация чаралары күрсәтү һәм шартлар 

тудыру . 

 

VIII. ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУНЫҢ НӘТИҖӘЛЕЛЕГЕН БӘЯЛӘҮ 

 

Программада каралган чараларны тормышка ашыру мөмкинлек бирәчәк: 

1. Мәктәпкәчә белем бирү системасының һәркем өчен мөмкин булуын һәм сыйфатын тәэмин 

итү; 

2. Балаларның мәктәпкәчә белем бирү белән тәэмин ителешен арттыру; 

3. Мәктәпкәчә белем бирүне гаиләнең тормыш дәрәҗәсе һәм башка сәбәпләргә бәйсез 

рәвештә мәктәпкәчә яшьтәге өлкән яшьтәге балалар саны белән тәэмин итәргә; 

4. Район мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең матди-техник базасын ныгыту һәм 

үстерү; 

5. Балалар бакчасында тәрбияләнүчеләрнең булу шартларын санитар-гигиена һәм медик-

социаль нормаларга һәм таләпләргә туры китерергә. 

 

IX. ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУНЫ КОНТРОЛЬДӘ ТОТУ СИСТЕМАСЫ. 

 

Программаны тормышка ашыру буенча агымдагы идарә һәм контроль Чирмешән муниципаль 

районы Башкарма комитеты башкара. 

Программаның җаваплы башкаручысы (МКУ «Мәгариф бүлеге») программа чараларын 

тормышка ашыру буенча барлык катнашучыларның эшчәнлеген координацияли һәм аларны 

вакытында һәм сыйфатлы итеп гамәлгә ашыру өчен җаваплы. Программаның җаваплы 

башкаручысы программа чараларын тормышка ашыру буенча хисап алып баруны оештыра. 

 

 

ПРОГРАММА 

"Чирмешән муниципаль районы мәктәп укучыларын 2020-2022 елларга сәламәт 

туклануы» 

 

1.  Программа  паспорты 

 

  

Программаның 

атамасы 

Чирмешән муниципаль районының» мәктәп укучыларын сәламәт 

тукландыру " программасы 

Программа эшләү 

өчен нигез 

■ ■ "Мәгариф турында» РФ Законы," Мәгариф турында " ТР Законы»,  

■ ■ СанПиН 2.4.2821-10 от 29.12.10 № 189 

Программаның 

заказчысы 

 

Мәгариф бүлеге, мәктәп директорлары» тәрбия эшләре буенча 

директор урынбасарлары, сыйныф җитәкчеләре, медицина 

хезмәткәрләре, фән укытучылары, мәктәп ашханәсе хезмәткәрләре 

Программаны 

Эшләүче 

Мәктәп администрациясе, укытучылар коллективы, мәктәп ашханәсе 

хезмәткәрләре, ата-аналар 



Программаны эшләү 

нигезенә салынган 

норматив 

документлар 

Максат: 

- укучыларның сәламәтлеген саклау һәм ныгыту; 

- укучыларны сыйфатлы балансланган туклану белән тәэмин итү; 

- мәгариф оешмаларында туклануны оештыру системасын 

камилләштерү; 

Программаның бурычлары: 

- барлык укучыларны балансланган кайнар аш белән тәэмин итү; 

- сәламәт туклануны пропагандалау 

-балаларда һәм ата-аналарда дөрес туклану ихтыяҗын сәламәтлекне 

саклауның һәм ныгытуның аерылгысыз өлеше буларак 

формалаштыру. 

- мәктәпнең тәрбия эше системасы аша сәламәт туклану 

күнекмәләрен формалаштыру һәм ата-аналар белән эшләү. 

 

Программаның  

максаты 

- мәктәп ашханәләрендә тукланучы балалар санын арттыру; 

-балалар һәм яшүсмерләр өчен дөрес, баланслы туклануны 

оештырырга; 

-укучыларда һәм аларның әти-әниләрендә сәламәт туклану 

күнекмәләрен формалаштыру; 

-мәктәп укучыларының туклану сыйфатын яхшырту һәм аның 

куркынычсызлыгын тәэмин итү; 

- мәктәп ашханәләренең матди-техник базасын ныгыту 

Программаның 

бурычлары 

Идарә «Мәгариф бүлеге» МКУ һәм мәктәп администрацияләре 

тарафыннан башкарыла 

 

1.Аңлатма язуы 

Җәмгыять үсешенең хәзерге этабында кеше тормышы һәм сәламәтлеге кебек универсаль 

кыйммәтләр аерым әһәмияткә ия. Бер яктан, алар «социальлекнең структурасын чагылдыра 

торган факторлары» булганга, икенче яктан, без үсеп килүче буынның аларга карата адекват 

мөнәсәбәтен кичекмәстән торгызырга тиешбез.  

Укучы сәламәт, физик яктан нык, һәрьяклы үсеш алган һәм чыдам булып үсәргә тиеш. Әйләнә-

тирә мохитнең яшь организмга даими йогынты ясаучы төрле шартлары арасында иң әйдәп 

баручы урыннарның берсе туклану факторы. Туклануның үсеп килүче организмга йогынтысы 

күпкырлы: ул гармонияле үсеш тәэмин итеп кенә калмый, сәламәтлекнең гомуми торышын да 

ныгыта, әмма мәктәп укучыларының эшкә сәләтлелеген арттыра һәм өлгерешен яхшырта ала.  

Шуңа да кечкенәдән үк тулы кыйммәтле һәм дөрес оештырылган туклану белән тәэмин итү 

мөһим, ул аның сәламәтлеге нигезе булып тора. Туклану кагыйдәләрен бозу сан ягыннан гына 

түгел, сыйфат ягыннан да тискәре йогынты ясый. Бигрәк тә баланың интенсив үсеше чорында 

туклануны бозу организм өчен зыянлы. Укучы организмы даими рәвештә күп энергия сарыф итә. 

Бу энергия аңа йөрәк, үпкә һәм башка эчке органнар эшчәнлеге, тәннең даими температурасын 

саклау өчен кирәк. Уку дәресләре, уку, карау телевизион тапшырулар, шулай ук, таләп итә 

чыгым билгеле бер күләмдә энергия. Мускулларның кыскаруы, уеннар, спорт белән шөгыльләнү, 

төрле хезмәт процесслары-аеруча зур энергетика чыгымнары белән бәйле. Энергиянең төп 

чыганагы булып азык тора. Моның белән беррәттән, ризык организм үсеше һәм үсеше өчен 

кирәкле «төзелеш материалы» булып тора. 

Мәктәптә уку процессы баланың сәламәтлеге ресурслары хисабына төзелми, ә балалар 

сәламәтлеге торышындагы җитешсезлекләрне саклау һәм бетерүгә юнәлдерелергә тиеш. 



Балаларның туклану сәламәтлеге белән тыгыз бәйләнгән. 100 очракның 70ендә ашказаны – эчәк 

тракты авыруы 5-6 яшькә туры килә һәм 8-12 яшькә җитә. Академик А. А. Баранов 

мәгълүматлары буенча, ашкайнату органнарының хроник авыруларның таралуы 1000 балага 

702,3 тәшкил итә һәм кайбер факторларга бәйле: 

- тәнәфесләр белән даими булмаган туклану 3-4 сәгатьтән артык;  

- кискен ризыклар, консервланган продуктлар, маринадлар, ысланган әйберләр, фаст-футлар еш 

куллану;  

- бертөрле туклану;  

- коры ризык ;  

- сыйфатсыз продуктлар куллану;  

- көн режимын үтәмәү;  

- аз хәрәкәтле яшәү рәвеше;  

- зарарлы гадәтләр  

Аларны бетерү ашкайнату системасы авыруларының килеп чыгу ихтималын уртача 15% ка 

киметә.  

Укучылар дөрес туклануның мөһимлеген аңлап, ашказаны – эчәк тракты авыруларын һәм башка 

авыруларны профилактикалауның һәм кисәтүнең нәтиҗәле ысулы булырга мөмкин.  

  Илебездә гамәлдәге туклану структурасын анализлау бөртекле продуктларны (икмәк, ботка һәм 

ашлык эшкәртү), шулай ук бәрәңгене (ул россиялеләр рационына С витамины белән бер үк 

вакытта зур өлеш кертә) куллануның заманча принципларына каршы килмәвен күрсәтә. Тик бу 

продуктларны куллану чисталыгы буенча да, рационның калориялелегенә дә шикәр һәм 

кондитер эшләнмәләре кертә (ә алар «Пирамида» ның иң түбән калорияле өлеше белән тәэмин 

итәргә тиеш). 

Билгеле булганча, сәламәтлек яшелчә һәм җиләк-җимеш куллану традициясенә турыдан-туры 

бәйле. Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасын 400 гр куллану турында чакыру. яшелчә һәм 

җиләк-җимешне бөтен дөнья әйләнеп чыкты, ул гамәлгә ашырылган илләрдә халыкның 

сәламәтлеге күрсәткечләре күпкә яхшырак. Безнең илдә, кызганычка каршы, бу рекомендацияләр 

үтәлми, һәм тукланудагы күп кенә хокук бозулар безнең рационда яшелчә һәм җиләк-җимеш 

җитмәүгә турыдан-туры бәйле. 

Мәктәпнең сәламәт туклануны төзүдә белем һәм күнекмәләрне тарату башлануы бик мөһим. 

 

2. Программаның максаты: 

Максат: 

- укучыларның сәламәтлеген саклау һәм ныгыту; 

 

3. Программаның бурычлары: 

- барлык укучыларны балансланган кайнар аш белән тәэмин итү; 

- сәламәт туклануны пропагандалау 

-балаларда һәм ата-аналарда дөрес туклану ихтыяҗын сәламәтлекне саклауның һәм ныгытуның 

аерылгысыз өлеше буларак формалаштыру. 

 

4. Программаны тормышка ашыру сроклары:  

 

 2018-2020 еллар 

 

5.Программаның көтелгән ахыргы нәтиҗәләре: 

- мәктәп ашханәләрендә тукланучы балалар санын арттыру; 

-балалар һәм яшүсмерләр өчен дөрес, баланслы туклануны оештырырга; 

 

-укучыларда һәм аларның әти-әниләрендә сәламәт туклану күнекмәләрен формалаштыру; 

-мәктәп укучыларының туклану сыйфатын яхшырту һәм аның куркынычсызлыгын тәэмин итү; 

- мәктәп ашханәләренең матди-техник базасын ныгыту 

6. Кадрлар белән тәэмин итү 



Мәктәп директоры, 

укыту-тәрбия эшләре буенча директор урынбасарлары, 

ашханә хезмәткәрләре, 

шәфкать туташы, 

сыйныф җитәкчеләре. 

6.1.Матди-техник  

мәктәп ашханәсе; 

медицина кабинеты; 

сыйныф бүлмәләре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п  Үткәрелә торган чараның исеме Вакыты Җаваплы 



 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

Төрле эш формалары һәм 

методлары аша укучыларның 

сәламәт туклану культурасын һәм 

күнекмәләрен формалаштыру 

буенча эшне оештырырга: 

- сыйныф сәгатьләре үткәрү, 

- ата-аналар уздыру 

җыелма, 

- санитар пост эше. 

 

 

Сәламәтлек өчен һәм тормыш 

өчен кирәкле витаминнар һәм 

төрле өстәмәләр куллану режимын 

күзәтеп торырга кирәк.  

 

 

 

 

Укучыларның сәламәтлеген 

саклау максатыннан мәктәптә 

туклану рационына яшелчә һәм 

җиләк-җимеш кертергә.  

 

 

Төшке аш залының санитар 

торышын һәм үтәли җилләтүне 

һәм җыештыруны контрольдә 

тотарга.  

 

 

 

Белем бирү процессында 

катнашучылар белән мәдәни-

гигиена күнекмәләренә өйрәтү 

эшен дәвам итү (укучылар, ата-

аналар, педагоглар, санитар актив 

белән эшләү)  

Ел буена 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ел буена 

 

 

 

 

 

 

Ел буена 

 

 

 

 

Һәркөнне 

 

 

 

 

Ел буена 

 

 

 

 

Мәктәп 

администрациясе, 

сыйныф 

җитәкчесе 

 

 

 

 

 

Медицина 

хезмәткәрләре, 

 Ашханә мөдире 

 

 

 

Медицина 

хезмәткәрләре, 

 Ашханә мөдире 

 

 

 

Медицина 

хезмәткәрләре, 

 Ашханә мөдире 

 

 

 

 

Сыйныф 

җитәкчесе 

 

 

 



 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камилләштерергә эстетик 

рәсмиләштерү ашханә 

 

 

Җиһазларның техник торышын 

күзәтү 

азык-төлек блогы.  

 

 

 

Белем бирү учреждениеләренең 

матди базасын ныгытуны дәвам 

итү  

 

 

 

Азык-төлек ассортиментын 

киңәйтү өстендә эшләргә.  

 

 

 

Укучыларны сәламәт туклану 

принципларына өйрәтү 

максатыннан чаралар үткәрү: 

- "икмәк-кыйммәтлелек, аларга 

сорама»дигән темага әңгәмә. 

 татлы аш " бәйрәме» 

- «коймак төерле " конкурсы» 

- 1-8 сыйныфларда ата-аналар 

җыелышы: 

«Хәзерге экологик шартларда 

балаларның сәламәтлеген 

ныгытуда туклану роле» 

 

Тәэмин ителә торган 

продуктларның сыйфаты 

Ел буена 

 

 

 

 

 

Ел буена 

 

 

 

Ел буена 

 

 

 

 

Сыйныф 

җитәкчеләренең 

планнары буенча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ел буена 

 

 

 

 

 

 

Мәктәп 

администрациясе  

Ашханә мөдире 

  

 

Мәктәп 

администрациясе  

 

 

 

Мәктәп 

администрациясе, 

Ашханә мөдире 

медработниклар 

 

 

Мәктәп 

администрациясе  

 

 

1-11 классларның 

сыйныф 

җитәкчеләре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мәктәп 



 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

мәсьәләсе буенча азык-төлек 

продуктлары белән тәэмин 

итүчеләр белән элемтәдә торырга. 

 

 

Сәламәт туклану " Декадасы 

үткәрү»: 

- стена газеталары конкурсы 

"Туклану-сәламәтлек өчен!» 

- рәсем, аппликацияләр конкурсы 

«витамин иле"» 

- «сәламәт ризык калейдоскобы», 

«дуслардан Рецептлар " кулинария 

эшләнмәләре күргәзмәсе» 

 тематик сыйныф сәгатьләре: 

«формалаштыруда туклану роле 

сәламәт яшәү рәвеше»  

 

 

 

Мәктәптә туклануны оештыруга 

мониторинг үткәрү. 

 

Тиешле документлар нигезендә 

социаль якланмаган гаиләләрдән, 

ятим һәм опекага алынган 

балаларны льготалы туклану 

белән тәэмин итәргә  

  

Мәктәп ашханәсе продукциясенең 

сыйфаты һәм оештыру буенча 

мониторинг үткәрергә  

 

 

 

1-9 сыйныф укучылары өчен 

сәламәт туклану буенча лекцияләр 

циклы эшләргә.  

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярты елга бер 

тапкыр 

 

 

Ел буена 

 

 

 

 

Ярты елга бер 

тапкыр 

 

 

 

Чиреккә бер тапкыр 

 

 

 

 

администрациясе , 

Ашханә мөдире 

медработниклар 

 

 

 

 Директор 

урынбасары, 

1-11 классларның 

сыйныф 

җитәкчеләре 

Медработниклар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мәктәп 

администрациясе  

 

 

Мәктәп 

администрациясе  

 

 

Мәктәп 

администрациясе 

Ашханә мөдире 

мед.работниклар 

 

 



15. 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

Сәламәт туклану темасына 

акцияләр үткәрү 

 

 

 

Туклану белән тәэмин итүгә 

ирешкән сыйныф җитәкчеләрен 

стимуллаштыру  

  

 

 

Чиреккә бер тапкыр 

 

 

 

 

Яртыеллык 

нәтиҗәләре буенча 

 

 

 

медицина 

хезмәткәрләре,  

сыйныф 

җитәкчеләре 

 

 

 

 

Сыйныф 

җитәкчеләре 

 

 

 

 

 

Мәктәп 

администрациясе  

 

 

 

"Мәктәптән тыш эшләр үзәге » 

күппрофильле өстәмә белем бирү учреждениесе – 

муниципаль бюджет 

өстәмә белем бирү учреждениесенең 

2020-2022 елларга "Өстәмә белем бирү программаларын  

гамәлгә ашыручы күппрофильле өстәмә белем бирү учреждениесен үстерү" 

МАКСАТЧАН ҮСЕШ ПРОГРАММАСЫ 

 

Оглавление 

 



1.Өстәмә гомуми белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы күппрофильле өстәмә белем 

бирү учреждениесен үстерү " максатчан ярдәмче программасы паспорты» 

.....................................1-4 бит. 

2.Проблеманың эчтәлеге һәм аны хәл итү кирәклеген нигезләү....…………………………......5 бит 

3. Программаның бурычлары............................................................................................. ...    ....   6 бит       

 4. Фаразланган, көтелгән нәтиҗә.........................................................................................    .....   7 бит 

5.Өстәмә гомуми белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы күппрофильле өстәмә белем 

бирү учреждениесен үстерү " ярдәмче программасын гамәлгә ашыру чаралары» 

 - ТР Чирмешән муниципаль районы «Мәктәптән тыш эшләр үзәге» 

МБМУ.......................................7-8 битләр  

 

Өстәмә гомуми белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы күппрофильле өстәмә 

белем бирү учреждениесен үстерү " максатчан ярдәмче программасы паспорты» 

- " Мәктәптән тыш эшләр үзәге» муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе 

(алга таба Учреждение) 

Чирмешән муниципаль районы» 

Ярдәмче 

программаның 

исеме 

 Өстәмә белем бирүне үстерү. "Өстәмә белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы күппрофильле өстәмә белем бирү учреждениесен 

үстерү» (алга таба-Программа) 

Программаны 

эшләү нигезе 

РФдә мәгариф турында 2012 елның 21 декабрендәге 273 номерлы 

Федераль закон 

- «Мәгариф " өстенлекле милли проекты»; 

- 2016-2020 елларга мәгарифне үстерү буенча Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елның 23 маендагы 497 номерлы 

боерыгы белән расланган федераль максатчан программа  

- 2020 елга кадәрге чорга Россия Федерациясенең озак сроклы 

социаль-икътисадый үсеше концепциясе (Стратегия-2020) 

Программаның 

заказчысы 

ТР ЧМР башкарма комитеты 

Программаның төп 

эшләүчесе 

ТР ЧМР «мәктәптән тыш эшләр үзәге» МБМУ 

 Программаның 

максатлары 

район икътисадының инновацион үсеше таләпләре һәм 

җәмгыятьнең заманча ихтыяҗлары нигезендә сыйфатлы һәм һәркем 

алырлык өстәмә белем бирү муниципаль системасының тотрыклы 

үсешен тәэмин итү 

Программаның 

бурычлары 

1.Федераль дәүләт белем бирү стандартларын кертү шартларында 

өстәмә белем бирүнең эчтәлеген һәм технологияләрен 

камилләштерү. 

 2. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 

коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру гамәлләре 



турында хисаплар 
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халык соравы һәм хезмәт базары шартлары. 

3. Өстәмә белем бирү системасын халыкның шәхси сораулары 

нигезендә саклап калу. 

4. Сәләтле балалар һәм талантлы яшьләр белән максатчан эш итү 

системасын булдыру. 

5. Мәктәптән тыш эшләр үзәге " МББУСЕНӘ йөрүче балаларның 

сәламәтлеген саклауны тәэмин итү» 

6. Укучыларны тәрбияләү һәм социальләштерү системасының 

нәтиҗәлелеген күтәрү. 

7. Учреждениенең кадрлар ресурсын үстерү 

8.Инвалид балаларны, мөмкинлекләре чикләнгән балаларны 

социальләштерү, социаль адаптацияләү өчен шартлар тудыру.  

9.Педагогларның квалификациясен күтәрү, учреждениенең эш 

нәтиҗәлелеген арттыру. 

Максатчан 

индикаторлары һәм 

күрсәткечләре 

Төп максатчан индикатив күрсәткечләр булып тора: 

- укучылар контингентының сакланышы,   

- учреждениедә өстәмә белем бирү хезмәтләре белән балаларны 

тәэмин итү өлеше; 

- төрле дәрәҗәдәге конкурсларда , ярышларда һәм чараларда 

катнашучы укучыларның саны арту; 

- учреждениедә укучы балаларның чагыштырма авырлыгын 

арттыру; 

- арадаш һәм йомгаклау аттестациясе нәтиҗәләре буенча 

укучыларның өлгереше; 

- заманча белем бирү технологияләренә ия булган педагогик 

хезмәткәрләр өлеше; 

- заманча укыту шартларын булдыру максатыннан учреждениене 

матди-техник яктан тәэмин итү. 

Программаны 

тормышка ашыру 

сроклары һәм 

Программа 2020-2022 елларда 2 этапта гамәлгә ашырылачак.  

Беренче этап-2020-2021 еллар.  

Икенче этап-2021-2022 еллар 



этаплары 

Ярдәмче 

программалар 

исемлеге 

1.2.учреждениедә түләүсез өстәмә белем алуга хокукларны гамәлгә 

ашыруның дәүләт гарантияләрен тәэмин итү. Өстәмә белем бирү 

системасын модернизацияләү чаралары 

3.Яшь белгечләрне җәлеп итү һәм аларга ярдәм итү чаралары  

     -3- 

Учреждениеләр 

4. Өстәмә белем бирү сыйфатын бәяләү системасын эшләү һәм 

гамәлгә кертү чаралары. 

Программаның төп 

чаралары исемлеге 

- Сыйфатлы һәм һәркем өчен мөмкин булган өстәмә белем 

бирүне тәэмин итү. 

- Федераль дәүләт белем бирү стандартларын кертү шартларында 

өстәмә белем бирүнең эчтәлеген һәм технологияләрен 

камилләштерү. 

- Укучыларны тәрбияләү һәм социальләштерү системасының 

нәтиҗәлелеген арттыру . 

- Учреждениедә сәламәтлек саклау системасын камилләштерү.  

- Укыту-тәрбия процессының фәнни-методик ярдәме. 

- Учреждениенең кадрлар составын яңарту һәм сыйфатлы 

камилләштерү. 

- Учреждениенең матди-техник базасын модернизацияләү. 

Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп, 

Программаны 

финанслау күләме 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 18 885,8 мең 

сум тәшкил итә, шул исәптән: 

- Чирмешән районы бюджеты акчасы-18 546, 8 мең сум,бюджеттан 

тыш чыганаклардан фаразланган акча - 339 мең сум. 

Ел Чирмешән районы 

бюджеты 

акчалары, мең 

сумнарда 

Республика 

бюджеты 

акчалары 

Бюджеттан 

тыш 

чыганаклар 

акчалары, 

мең сумнарда 

2020 5 941,5 - 113,0 

2021 6 179,1 - 113,0 

2022 6 426,2 - 113,0 

всего 18 ,546,8 - 339,0 
 

Программаны 

тормышка 

ашыруның 

көтелгән ахыргы 

       Учреждениенең социаль нәтиҗәлелеген күтәрү 

- халыкның шәхси мөмкинлекләре, сәләтләре, балалар 

сәламәтлеге торышы һәм аларның теләкләре нигезендә балаларга 



нәтиҗәләре өстәмә белем бирү буенча хезмәт күрсәтүләргә булган 

ихтыяҗларын канәгатьләндерү 

- уку йортын тәмамлаучыларның заманча социаль-икътисадый 

шартларга җайлашу дәрәҗәсен күтәрү, шәхеснең төп 

компетенцияләрен үзләштерү;;  

- белем бирү процессында катнашучыларда Сәламәтлек 

культурасы дәрәҗәсен күтәрү; 

- учреждениенең балалар санын арттыру; 

- сәләтле балалар өчен ресурслар һәм программалар булдыру;  

- инновацион белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы 

берләшмәләр челтәрен киңәйтү; 

- учреждениедә белем бирү сыйфатын бәяләү мониторингын 

камилләштерү; 

- яңа мәгълүмати сервисларны, укыту системаларын һәм 

технологияләрен, яңа буын электрон белем бирү ресурсларын 

кертү һәм нәтиҗәле куллану;; 

Учреждениенең матди - техник, финанс эшчәнлеген, ресурслар 

белән тәэмин ителешен камилләштерү: 

- учреждениене заманча укыту-җитештерү, компьютер 

җиһазлары һәм программа белән тәэмин итү.,  

- учреждениенең материаль - техник һәм уку базасын 

модернизацияләү; 

Программаны 

тормышка 

ашыруны 

контрольдә тотуны 

оештыру 

системасы 

Программаны тормышка ашыру белән Чирмешән муниципаль 

районы хакимияте идарә итә һәм контрольдә тота.     Чирмешән 

муниципаль районы Башкарма комитетының «мәгариф бүлеге» 

муниципаль учреждениесе программа чараларын тормышка 

ашыру буенча барлык катнашучыларның эшчәнлеген 

координацияли, аларны вакытында һәм сыйфатлы итеп 

тормышка ашыру өчен җаваплы, программа чараларын 

тормышка ашыру буенча отчетлар алып баруны оештыра.  

 

ПРОБЛЕМАНЫҢ ЭЧТӘЛЕГЕ ҺӘМ АНЫ ХӘЛ ИТҮ КИРӘКЛЕГЕН НИГЕЗЛӘҮ 

1.Мәктәптән тыш эшләр үзәге – ул күппрофильле учреждение, анда төрле юнәлештәге: сәнгать-

эстетик, спорт - сәламәтләндерү, техник, табигый-фәнни, туристлык-туган якны өйрәнү 

юнәлешендәге берләшмәләр эшчәнлеге программалары гамәлгә ашырыла. 

           2019-2020 уку елында үзәктә 70 түгәрәк эшли, аларда 1 049 кеше шөгыльләнә, бу районда 

укучыларның гомуми саныннан 46,6% тәшкил итә. 

Берләшмәләр түбәндәге юнәлешләр буенча эшләде: 



- техник иҗат - 16 \ 240       

- туристик-туган якны өйрәнү - 11\165 

-табигый-фәнни - 13\195                                            

 - физкультура-спорт 19 \ 285 

 – нәфис-эстетик-11\164 .  

      Үзәк үз эшен түбәндәге принциплардан чыгып төзи: 

- балаларның үз теләкләре белән тормышка ашыру приоритеты 

- мәктәп һәм өстәмә белем бирүнең дәвамчанлыгы    

- дифференциацияләнгән күп баскычлы, практик - юнәлешле белем бирү процессын тәэмин итү; 

- педагогларга оештыру формаларын һәм белем бирү технологияләрен эзләп иҗади ирек бирү; 

- тәэмин итү вариативность сайлауда балалар төрле эшчәнлек төрләрен 

- балаларда гамәли осталыкны гына түгел, ә әхлакый позицияне, үз-үзеңне тормышка ашыру һәм 

тормыш үзбилгеләнү сәләтен дә үстерү. 

          Безнең үзәкнең эшчәнлеген оештырып, без төрле юнәлештәге «Яшь радиотехник» , 

«Робототехника», «Судомоделист», «Авиамоделирование», « хәрәкәтнең яшь инспекторлары», 

«Автомодельләштерү»,«Яшь турист-туган якны өйрәнүче», « шахмат дөньясы», « музей 

эше»берләшмәләренә тәкъдим итәбез. "Оста куллар«,» агачтан кисү«,» Робототехника«,» Яшь 

укчы«,» Звездная Әлифба«,» Рукоделие«,» Аргумент" һ. б.     Тәрбияләнүчеләрнең ел саен район, 

республика һәм бөтенроссия дәрәҗәсендәге конкурсларда катнашу мөмкинлеге бар, төрле 

дәрәҗәдәге ярышлар һәм конкурслар призерлары бар. 

 Әмма, узган елларда учреждение эшчәнлегенә анализ ясау кайбер проблемаларны ачыклады : 

                                                              -6- 

- мәктәпкәчә белем бирү оешмалары берләшмәләре челтәрен саклап калу һәм үстерү проблемасы 

- программа-методик тәэмин ителешне формалаштыру проблемасы 

- инновацион технологияләр кертү  

- техник иҗат буенча белгечләр җитми 

– материаль-техник җиһазланышы җитәрлек түгел 

- спонсорлык чараларын, конкурсларны оештыру өчен матди ярдәм җәлеп итмәү;                                                                    

 - өстәмә белем бирү процессын мәгълүматлаштыру һәм компьютерлаштыруның гомуми 

схемасында компьютерны гади кулланудан педагог һәм аның тәрбияләнүчеләренең мәгълүмати-

коммуникацион технологияләрне үзләштерүенә күчү зарур   



- тәрбияләнүчеләрнең яшен, аларның мәнфәгатьләрен һәм ихтыяҗларын исәпкә алып, өстәмә 

белем бирүнең сыйфатын күтәрү өстендә эшне дәвам итү.  

- тәрбияләнүчеләрнең конкурсларда, фестивальләрдә, республика һәм Россия дәрәҗәсендәге 

ярышларда катнашуы буенча эшне активлаштырырга кирәк.  

      Шуңа бәйле рәвештә программа бурычлары куелды һәм 2020-2022 елларга учреждениенең 

чаралар планы эшләнде. 

Программаның бурычлары: 

1.Федераль дәүләт белем бирү стандартларын гамәлгә кертү шартларында өстәмә белем бирүнең 

эчтәлеген һәм технологияләрен камилләштерү. 

 2.халык запрослары һәм хезмәт базары шартлары нигезендә сыйфатлы өстәмә белем алуны 

тәэмин итү өчен шартларны саклап калу. 

3.Халыкның шәхси сораулары нигезендә учреждениеләр челтәрен саклау һәм үстерү. 

4.Сәләтле балалар һәм талантлы яшьләр белән максатчан эш итү системасын булдыру. 

5. мәктәптән тыш эшләр үзәге " МББУСЕНӘ йөрүче балаларның сәламәтлеген саклауны тәэмин 

итү"» 

6.укучыларны тәрбияләү һәм социальләштерү системасының нәтиҗәлелеген күтәрү. 

 7.учреждениенең кадрлар ресурсын үстерергә. 

 8.педагогларның квалификациясен күтәрү, учреждениенең эш нәтиҗәлелеген арттыру. 

 

Фаразланган, көтелгән нәтиҗә: 

- халыкның шәхси мөмкинлекләре, сәләтләре, балалар сәламәтлеге торышы һәм аларның 

теләкләре нигезендә балаларга өстәмә белем бирү буенча хезмәт күрсәтүләргә булган 

ихтыяҗларын канәгатьләндерү 

- уку йортын тәмамлаучыларның заманча социаль-икътисадый шартларга җайлашу дәрәҗәсен 

күтәрү, шәхеснең төп компетенцияләрен үзләштерү;;  

- белем бирү процессында катнашучыларда Сәламәтлек культурасы дәрәҗәсен күтәрү; 

- учреждениенең балалар санын арттыру; 

- сәләтле балалар өчен ресурслар һәм программалар булдыру; 

- инновацион белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы берләшмәләр челтәрен киңәйтү; 

- учреждениедә белем бирү сыйфатын бәяләү мониторингын камилләштерү; 

- яңа мәгълүмати сервисларны, укыту системаларын һәм технологияләрен, яңа буын электрон 

белем бирү ресурсларын кертү һәм нәтиҗәле куллану; 



Учреждениенең матди - техник, финанс эшчәнлеген, ресурслар белән тәэмин ителешен 

камилләштерү: 

- учреждениене заманча укыту-җитештерү, компьютер җиһазлары һәм программа белән тәэмин 

итү.,  

- учреждениенең материаль - техник һәм уку базасын модернизацияләү; 

 

ТР Чирмешән муниципаль районы «Мәктәптән тыш эшләр үзәге» МБМУ - «Өстәмә белем 

бирү программаларын тормышка ашыручы күппрофильле өстәмә белем бирү 

учреждениесен үстерү " ярдәмче программасын тормышка ашыру буенча чаралар 

 

№ Чараларның 

исеме 

 

Тормышка ашыру 

буенча чаралар 

Вакыты Көтелгән 

нәтиҗәләр 

Ресурсла

р  

 белән 

тәэмин 

ителеше 

1. Укытучыларны

ң укыту-тәрбия 

эшчәнлеге 

сыйфатын 

күтәрү 

Учреждение 

хезмәткәрләре өчен 

квалификация 

күтәрү курслары 

һәм 

квалификацияле 

сынаулар 

2020 -2021 

Уку елы 

 Өстәмә белем 

бирү 

педагогларының 

һөнәри осталыгын 

күтәрү 

 

26,9  мең 

сум. 

2. Балалар 

иҗтимагый 

оешмаларының 

район слеты  

« Без бергә» 

 

 

 

Район гомуми 

белем 

учреждениеләренең 

барлык балалар 

иҗтимагый 

берләшмәләре 

лидерлары һәм 

активистлары 

съезды 

октябрь, 

2020 г. 

Мәктәпкәчә белем 

бирү 

учреждениеләрене

ң эшчәнлеген 

активлаштыру һәм 

популярлаштыру, 

балалар һәм 

яшүсмерләрнең 

җәмәгать 

эшчәнлегендә 

нәтиҗәле 

технологияләр 

,тәрбия 

формалары, 

методлары һәм 

чаралары буенча 

мастер-класс. 

5,2 мең 

сум 

3. "Мин-Россия 

гражданины" 

социаль 

Укучылар 

тарафыннан 

социаль-хокукый 

Декабрь, Яшүсмерләрнең 

социальләшүен 

стимуллаштыру, 

28, 5 мең 

сум 



проектлар 

республика 

конкурсының 

район этабы» 

проектлар эшләү. 

Аларны 

учреждениедә, 

район һәм 

Чирмешән 

авылларында сату. 

2020ел яшүсмерләрдә үз 

белем бирү 

оешмасында, 

районда социаль 

хәл өчен 

гражданлык 

җаваплылыгы 

хисен 

формалаштыру 

4. “Ел остазы” 

республикакүлә

м вожатыйлар 

осталыгы 

бәйгесенең 

район этабы 

Мәктәпләрдә 

педагог-

оештыручылар, 

кураторларның 

конкурста 

катнашуы. 

Казанышларны 

карау һәм 

мәктәпкәчә белем 

бирү 

учреждениеләре 

җитәкчеләренең 

кызыклы эш 

тәҗрибәсен тарату. 

Январь, 

2021 ел 

Педагогларның 

һөнәри 

культурасын 

күтәрү, мәктәпкәчә 

белем бирү 

учреждениеләренд

ә эшләүче 

педагогларның 

эшчәнлеген 

консолидацияләү. 

6,2 мең 

сум. 

 

 

 

 

5. Чикләрсез 

балачак " XVIII 

халыкара 

фестивале 

конкурсларыны

ң район 

этапларын 

оештыру» 

Социаль 

проектларны 

тормышка ашыру: 

"Хәерле юлга», 

"Ачык ил балачак», 

«Ватан, игелек һәм 

гаделлек өчен!», 

"Алга бер адым!» 

Январь – 

март 

,2021ел 

Балалар, балалар 

иҗтимагый 

берләшмәләре һәм 

аларның 

җитәкчеләре 

мөмкинлекләрен 

һәм иҗади 

потенциалын 

күрсәтү. 

Яшь буынны 

иҗади эшчәнлеккә 

тарту. 

52,0 мең 

сум 

6. Укытучыларны

ң август 

конференциясе. 

Техник иҗат 

буенча 

күргәзмә 

оештыру. 

Техник иҗат буенча 

күргәзмә оештыру. 

Август 

,2021 ел 

Техник 

юнәлештәге 

өстәмә белем бирү 

педагогларының 

уңышлары смотры 

26,0 мең 

сум 

 Барлыгы    

 

144,8 мең 

сум 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                КАРАР 

                                                                                      

08 ноябрь  2019 ел                                  Чирмешән                                    № 459      

 

 

Чирмешән муниципаль районының 

 юл эшләре программасын раслау турында  

2020 елга 

 

Район торак пунктларының юл-урам челтәрен норматив хәлгә китерү, юл эшләрен 

вакытында тәэмин итү максатыннан, район Советының 2013 елның 29 октябрендәге 183 номерлы 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА   

ЧЕРЕМШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

ҖИТӘКЧЕСЕ 

 



«Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы муниципаль юл фондын төзү турында» 

гы карары нигезендә, проект-смета документациясе белән КАРАР БИРӘМ: 

1.2020 елга Чирмешән муниципаль районының юл эшләре программасын (муниципаль юл 

фонды хисабына) расларга. 

2. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары И. И. Кәримовка  йөкләргә. 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе                                             И. Н. Шәйдуллин 

                                                                                                 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитет җитәкчесе  

2019 ел, 08 ноябрь № 459 

карары белән 

расланган 

 

2020-2022 ЕЛЛАРГА ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ “ЮЛ ЭШЛӘРЕ" 

ПРОГРАММАСЫ 

 

 

ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

 

Программаның атамасы "2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль районының Юл эшләре" 

программасы (алга таба-Программа) 

Программаның дәүләт 

заказчысы-

координаторы 

Чирмешән муниципаль районы башкарма комитеты 

Программаның төп Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура 



эшләүчеләре үсеше бүлеге 

 Программаның 

максаты 

Чирмешән муниципаль районында икътисад ихтыяҗларын 

канәгатьләндерү һәм иҗтимагый инфраструктураны алга таба үстерү өчен 

транспорт комплексын алга таба үстерүне тәэмин итү һәм заманча 

инфокоммуникацион транспорт инфраструктурасын булдыру 

Программаның 

бурычлары 

җәмгыять һәм хуҗалык итүче субъектлар мәнфәгатьләрендә җайга салына 

торган хезмәтләр базарын формалаштыру нигезендә халыкның барлык 

катламнары өчен тотрыклы эшләп килүче һәм мөмкин булган бердәм 

җәмәгать транспорты системасын булдыру; 

халыкның сыйфатлы һәм куркынычсыз ташуларга ихтыяҗын 

канәгатьләндерү, таләп ителә торган техник халәт, үткәрү сәләте, 

куркынычсызлык һәм юл челтәре конфигурациясенең ышанычлылыгын 

тәэмин итеп, икътисадның нәтиҗәлелеген һәм конкурентлылыгын 

арттыру өчен автомобиль юллары челтәрен үстерү; 

транспорт системасының куркынычсызлыгын арттыру; 

Чирмешән муниципаль районының транспорт комплексында муниципаль 

сәясәтне камилләштерү 

Программаны 

тормышка ашыру 

сроклары һәм этаплары 

Программа 2020-2022 елларда тормышка ашырыла.Реализация 

Программа программада күрсәтелгән чараларны максатчан финанслау 

принцибы буенча башкарыла 

Финанслау күләмнәре 

һәм чыганаклары еллар 

буенча 

2020 елга Программаны гамәлгә ашыру өчен бюджет ассигнованиеләре 

күләме 15,800 мең сум тәшкил итә;  

2021 елга Программа-17,600 мең сум; 2022 елга Программа 18,500 мең 

сум тәшкил итә. 

Программаны тормышка ашыруга еллар буенча бюджет ассигнованиеләре 

күләме тәшкил итә:  

(тыс. рублей) 

Ел Барлыгы Федераль 

бюджет 

Татарстан 

Республикас

ы Бюджеты 

Муниципаль 

берәмлек 

бюджеты 

акчалары 

2020 г. 15,800   15,800 

2021 г. 17,600   17,600 

2022 г. 18,500   18,500 

Бюджет йөкләмәләренең күләме тиешле дәрәҗәдәге бюджетларны 

эшләгәндә ел саен төгәлләштерелергә тиеш 

Программаны 

тормышка ашыруның 

көтелгән ахыргы 

нәтиҗәләре 

Программа чараларын тормышка ашыру мөмкинлек бирәчәк: 

муниципаль районның тулаем төбәк продуктының йөк сыйдырышлылыгы 

дәрәҗәсен киметү; 

норматив таләпләргә туры килми торган җирле әһәмияттәге юллар 

өлешен киметү; 

гомуми файдаланудагы юллар челтәренә кадәр каты өслекле юллар 

булган торак пунктларның чагыштырма авырлыгын арттырырга; 

район эчендәге маршрут челтәренең үсеш дәрәҗәсен арттыру; 

шәһәр читендәге маршрут челтәренең үсеш дәрәҗәсен арттыру; 



зарарлы матдәләр чыгару һәм ташлау күләмен киметергә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА   

ЧЕРЕМШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

ҖИТӘКЧЕСЕ  

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР        
 

     08 ноябрь 2019 года                            Чирмешән авылы                                     № 460        

 

  2020 - 2022 елларга Татарстан Республикасы 

 Чирмешән муниципаль районында экологик хәлне  

тәэмин итүне яхшырту буенча әйләнә-тирә мохитне 

 саклау һәм табигый ресурслардан һәм табигать саклау 

 чараларыннан рациональ файдалану  

программасын раслау турында  

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «әйләнә-тирә мохитне саклау турында» 

2002 елның 10 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә Чирмешән муниципаль 

районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. 2020 - 2022 елларга Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында экология 

хәлен тәэмин итүне яхшырту буенча әйләнә-тирә мохитне саклау һәм табигый ресурслардан һәм 

табигать саклау чараларыннан рациональ файдалану "программасын (1 нче кушымта) расларга  

2.Чирмешән муниципаль районының Финанс-бюджет палатасына ел саен Чирмешән муниципаль 

районы бюджетын формалаштырганда, чираттагы финанс елына һәм план чорына акчаны 

Программа чараларын тормышка ашыруга кертергә тәкъдим итәргә. 

3. Әлеге карарны хокукый порталда (pravo.tatarstan.ru ) һәм Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районының интернет челтәрендә рәсми сайтында урнаштырырга . 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары И. И. Кәримовка  йөкләргә. 

 

Башкарма комитет җитәкчесе                                                                                       И.Н. Шәйдуллин 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  



Чирмешән муниципаль районы 

 Башкарма комитеты җитәкчесенең  

2019 елның 8 ноябре  

№ 460 карарына 1нче кушымта  

 

2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында 

"Әйләнә-тирә мохитне саклау һәм табигый ресурслардан һәм экологик хәлне яхшырту 

буенча табигать саклау чараларыннан нәтиҗәле файдалану" 

Программасы 

 

ПРОГРАММА   ПАСПОРТЫ  

 

 

Программаның атамасы  "Әйләнә-тирә мохитне саклау һәм табигый ресурслардан һәм 

экологик хәлне яхшырту буенча табигать саклау чараларыннан 

нәтиҗәле файдалану" 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында 

2020-2022 елларга (алга таба-Программа) 

Программаны эшләү 

турында нигез 

«Әйләнә-тирә мохитне саклау турында» Федераль закон, № 7-ФЗ, 

10.01.2002 ел 

Программаның 

заказчысы һәм 

Программаны эшләүчесе 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

башкарма комитеты. 

Программаның максаты Чирмешән муниципаль районында экологик куркынычсызлык 

дәрәҗәсен күтәрү 

 

Программаның 

бурычлары 

- икътисадның экологик нәтиҗәлелеген күтәрү нигезендә әйләнә-

тирәлеккә антропоген йөкләнешне киметү;; 

- Чирмешән муниципаль районы территориясенең биологик 

төрлелеген саклау һәм торгызу;; 

- Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү системасы 

эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген күтәрү; 

Программаны тормышка 

ашыру сроклары  

2020-2022 еллар 

Күләме һәм финанслау 

чыганаклары 

программасын 

2020-2022 еллар 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының 

җирле бюджеты 

Программаны тормышка 

ашыруның көтелгән 

ахыргы нәтиҗәләре 

2020-2022 елларда программа чараларын үтәүгә 6097,5 мең сум 

күләмендә финанс чыгымнары планлаштырыла:   

2020ел – 2032,5 мең сум; 

2021 ел - 2032,5 мең сум;  

2022 елда -2032,5 мең сум.                                                                                                                                                                         

Бюджеттан бүлеп бирелә торган акчалар күләме фаразланган 

характерга ия һәм, ирешелгән нәтиҗәләр нигезендә, Программа 

чаралары исемлеген, аларны гамәлгә ашыру срокларын һәм 

этапларын төгәлләштерүне исәпкә алып, тиешле финанс елына 

бюджет проектын формалаштырганда, ел саен билгеләнгән 



тәртиптә корректировкаланырга тиеш. 

Программаны тормышка 

ашыруның көтелгән 

ахыргы нәтиҗәләре һәм 

социаль-икътисадый 

нәтиҗәлелек 

күрсәткечләре 

Улучшение общей экологической обстановки в Черемшанском 

муниципальном районе Республике Татарстан.  

Повышение и пропаганда экологической культуры и 

экологического сознания населения, учащихся Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан. 

Повышение уровня заинтересованности в защите и охране 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР        
 

     19 ноябрь  2019 ел                                   Чирмешән   авылы                                        № 472 

 

 

2020-2022 елларга 

Чирмешән муниципаль районы 

Балаларының һәм ялын яшьләренең  

ялын оештыру турында  

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ   

ЧЕРЕМШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

 



Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 - 2020 елларга Татарстан 

Республикасында яшьләр сәясәтен, физик культураны һәм спортны үстерү «Дәүләт 

программасын раслау турында» 2014 елның 7 февралендәге 73 номерлы карары белән расланган 

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик культураны һәм 

спортны үстерү «Дәүләт программасына үзгәрешләр кертү хакында "2017 елның 27 ноябрендәге 

916 номерлы карарын үтәү йөзеннән, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының" 2014-

2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеген 

арттыру һәм - Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Балалар һәм яшьләр ялын 

оештыру турында» 2016 ел, 31 март, 191 нче карары белән расланган, шулай ук балаларны яклау 

өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру, балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру өчен кирәкле 

шартлар тудыру максатларында Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитеты  КАРАР БИРӘ: 

1. Расларга кушымта: 

          - Чирмешән муниципаль районында 2020-2022 елларга балалар һәм яшьләрнең ял 

итү программасы; 

         - Чирмешән муниципаль районында 2020-2022 елларга балалар һәм яшьләрнең ялын 

оештыру турында нигезләмә;  

        - 2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль районының балалар һәм яшьләр ялын 

оештыру буенча ведомствоара комиссиясе турында нигезләмә; 

       - Чирмешән муниципаль районында балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру буенча 

ведомствоара комиссия составы. 

2. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары:       

 - Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасында 

халыкның аерым категорияләренә акчалата түләүләр, пособиеләр, субсидияләр һәм стипендияләр 

бирү тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2004 ел, 17 декабрь, 542 нче карары белән 

билгеләнгән тәртиптә балага айлык пособие алучы Татарстан Республикасында билгеләнгән 

яшәү минимумыннан түбәнрәк булган гаиләләрдәге балаларның ялын оештыру (алга таба-

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасында халыкның 

аерым категорияләренә акчалата түләүләр, пособиеләр, субсидияләр һәм стипендияләр бирү 

тәртибе турында Нигезләмәне раслау хакында" 2004 ел, 17 декабрь, 542 нче карары белән 

билгеләнгән тәртиптә - җан башына уртача кереме яшәү минимумыннан түбән булган гаиләләр 

балалары), әлеге категориядәге балалар төркемнәрен формалаштыру буенча эшләрне башкару 

өчен җаваплы башкаручыларны билгеләп; 

- Татарстан Республикасы балалары һәм яшьләренең коммерцияле булмаган ял итү 

оешмаларында территорияләрне тәүлек буе саклау, җәмәгать тәртибе һәм куркынычсызлыгы;; 

- балаларның иминлеген һәм сәламәтлеген, хокук тәртибен, санитар-экологик һәм янгын 

куркынычсызлыгын, балаларның ял оешмаларында һәм ял итү урыннарында суда 

куркынычсызлыкны тәэмин итүгә юнәлдерелгән санитар-эпидемиологик чаралар комплексын 

эшләү һәм үткәрү;; 

- һәр смена ачылыр алдыннан, янгын куркынычсызлыгы таләпләренә, санитар 

кагыйдәләргә, суда кеше тормышын саклау кагыйдәләренә, хезмәткәрләрнең хезмәтне саклау 

шартларына һәм торышына, ял итүчеләрнең куркынычсызлыгына, лагерьның торак 

корпусларының, азык-төлек блокларының һәм су белән тәэмин итү чыганакларының санитар 

торышына, мунча-кер юу комплексларының торышына, электр җиһазларының торышына, янгын 

сүндерү автоматикасы җайланмалары булуга һәм төзеклегенә, янгын турында кешеләргә хәбәр 

итү си-стемалары, телефон элемтәсенең торышына аерым игътибар юнәлтеп, балаларның ялын 

комплекслы тикшерү, беренчел янгын сүндерү чаралары, шулай ук персоналның янгын 

куркынычсызлыгы кагыйдәләрен белүләренә тикшерү; 

         - дәүләт санитар-эпидемиология күзәтчелеген гамәлгә ашырырга вәкаләтле орган 

тарафыннан бирелгән гамәлдәге санитар нормаларга һәм кагыйдәләргә туры килүен раслый 

торган документ булган очракта, шулай ук лагерьларның матди-техник торышын ныгытуга 



юнәлтелгән план биремнәрен һәм санитария законнарын бозуларны бетерү буенча күрсәтмәләрне 

тулы күләмдә үтәгәндә балаларның ял оешмаларын ачу.; 

- балаларның ял оешмалары тарафыннан санитар кагыйдәләрне үтәү һәм лаборатория-

инструменталь тикшеренүләр үткәрүгә билгеләнгән тәртиптә аккредитацияләнгән 

лабораторияләр белән килешүләр төзү юлы белән санитария-эпидемияләргә каршы 

(профилактик) чараларны үтәү; 

- медицина документларында ялны оештыруда кабул ителгән Балалар турында, 

профилактик прививкаларның Милли календаре нигезендә йогышлы авыруларга каршы 

привитосиянең торышы турында, яшәү, тәрбия, уку урыны буенча йогышлы авырулар белән 

элемтәләрнең булмавы, туберкулез диагностикасы, флюорография тикшерүенең (15 яшьтән 

яшүсмерләр) нәтиҗәләре турында, гельминтозларга һәм эчәк протозларына тикшерү, йогышлы 

тире авыруларына, шул исәптән педикулезга каршы тору турында белешмәләр булу; 

- урман-техник чаралар үткәрү (үсеп килүче һәм коры агач ботакларын, куакларны кисү, 

яшь үсенте кисү, үләнне чабу, балалар ял оешмалары территориясеннән коры чыбык һәм чүп-чар 

чыгару), лагерь тирәли 500 метр радиуста дератизация һәм талпанга каршы эшкәртүгә кадәр һәм 

ялны оештыру буенча бөтен кампания дәвамында, кирәк булган саен, ялны оештыру буенча 

кирәк булган саен; 

- барлык төзелмәләрне, шул исәптән файдаланылмый торган, ачык территориядә, 

балаларның ял оешмалары тирәсендә 500 метр радиуста киртәләр 35-40 көн кала һәм аларны 

ачканчы җиде көн кала һәм консервацияләү алдыннан, шулай ук һәр дератизация эшкәртүдән соң 

30 көннән соң нәтиҗәлелек контролен үткәрү белән сменалар арасында; 

- балаларның ял итү оешмалары территориясен һәм аның тирәсендәге 50 метрлы зонаны 

болганчыга каршы эшкәртү, алар ачылганчы 20-25 көн кала, шулай ук талпан вирусы 

энцефалиты территорияләрендәге балаларның ял итү стационар оешмаларында алмашулар 

арасында, нәтиҗәлелеккә ике тапкыр өч - биш көннән һәм талпанга каршы эшкәртүдән соң 15-20 

көн узгач; 

- кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча 

федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча идарәсенә балаларның күмәк 

ялын оештыручылар тарафыннан, аеруча куркыныч инфекцияләр китерүне, төркемле йогышлы 

авырулар килеп чыгуны кисәтү максатларында, республикадан читкә оештырылган балалар 

коллективларын җибәрүнең планлаштырылган сроклары турында өч тәүлек алдан хәбәр итү;; 

  - ялны оештыруда эшләүче (эшләүче) затларга Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 

331 статьясында каралган педагогик эшчәнлек белән шөгыльләнүгә каршылыклар булу (булмау) 

предметына алдан тикшерүләр оештыру.; 

- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «балаларны автобусларда йөртүне оештыру 

кагыйдәләрен раслау турында» 2013 елның 17 декабрендәге 1177 номерлы карары белән 

расланган автобусларда төркем балаларны йөртүне оешкан төстә оештыру Кагыйдәләре 

нигезендә балаларны йөртүне оештыруны;: 

- талпан энцефалитын, боррелиозны һәм бөер синдромлы геморрагик бизгәкне кисәтү 

максатларында, әлеге төр эшләр башкаруга хокукы булган аккредитацияләнгән оешмалар белән 

дәүләт (муниципаль) контрактлары (килешүләр) төзү юлы белән дымлы дезин-фекция, 

корылмаларны һәм биналарны (шул исәптән файдаланылмый торган) дезинсекцияләү һәм 

дератизацияләү (шул исәптән файдаланылмый торган) үткәрү юлы белән территорияләр һәм 

территорияләр үткәрү; 

-лагерь ачылыр алдыннан һәм ябылыр алдыннан 500 метрлы барьерлы зонаны барьерлы 

дератизация үткәрү, лагерь янындагы территориянең талпанга каршы (акарицид) алдан 

энтомологик бәя белән 50 метрдан да ким булмаган арада эшкәртү; дератизация эшкәртүнең 

нәтиҗәлелеген тикшереп тору, эшкәртүгә кадәр һәм үткәрелгән эшкәртүдән соң 30 көннән соң 30 

көннән соң; 

- талпанга каршы (акарицид) эшкәртүнең нәтиҗәлелегенә өч-биш көннән соң һәм 

үткәрелгән эшкәртүдән соң 15-20 көннән соң контроль; 



- янгын-техник минимум һәм барлык хезмәткәрләрнең гигиеник әзерлеге программалары 

буенча балалар ял оешмалары җитәкчеләрен һәм педагогик составын билгеләнгән тәртиптә 

укыту һәм аларның еллык аттестациясен үткәрү;; 

- эпидемик юыну тифын һәм педикулезны профилактикалау максатларында урын-җир 

кирәк-яракларының камералы дезинфекциясен, ял оешмалары ачылышына кадәр билгеләнгән 

тәртиптә аккредитацияләнгән оешмалар белән килешүләр төзү юлы белән аккредитацияләнгән 

оешмалар белән килешүләр төзү юлы белән кирәк-яраклар дезинфекциясен үткәрү; 

-эндемик территориядән читтә урнашкан палаткалы лагерьларны-вирус энцефалиты 

буенча урнаштыру. 

3. Чирмешән РҮХ " ДАССОның баш табибына тәкъдим итәргә»: 

- үткәрелгән медицина сайлап алуы нигезендә санаторийга мохтаҗларны сайлап алу. - 

курорт дәвалавында хроник авырулары булган балаларның ялын һәм дәвалавын, шул исәптән 

«ана һәм бала» юлламасы буенча ата-аналардан (яисә законлы вәкилләрдән), инвалид 

балаларның, уртача керемнәре яшәү минимумыннан түбән булган гаиләләрдәге балаларның, 

социаль реабилитацияләүгә мохтаҗ балигъ булмаганнар өчен махсуслаштырылган оешмаларда 

тәрбияләнүчеләрнең һәм социаль куркыныч хәлдәге гаиләләрдәге балалар белән бергә, 

оештырырга.; 

- үткәрелгән медицина сайлавы нигезендә санаторий-курорт дәвалавына мохтаҗ 30 яшькә 

кадәрге хатын-кызларны санаторийда дәвалауга «балалар» юлламасы буенча шифаханә-курортта 

дәвалану өчен юлламалар бирү, санаторийда булу вакытын тиешле дәрәҗәдә кыскартып, 

үткәрелгән медицина сайлавы нигезендә рөхсәт итәргә; 

- лагерьларны гамәлгә куючыларның заявкалары нигезендә контракт нигезендә медицина 

кадрлары белән тәэмин итү; 

- түләү алынмыйча гына, балалар белән бергә ял итү оешмаларында ял итүче ата-

аналарны, укудан һәм каникулдан буш вакытта вакытлыча эшкә урнаштырганда, балигъ 

булмаган балаларны медицина тикшерүләрен оештыруны тәэмин итәргә; 

- ялны оештыруда эшкә җибәрелә торган персоналны сезонлы тикшерү кысаларында 

түләүсез флюорография тикшерүен тәэмин итәргә. 

- авыруларны профилактикалау буенча лекторийлар оештырырга; 

4. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының 

«мәгариф бүлеге» МКУ начальнигына билгеләнгән тәртиптә түбәндәгеләрне тәэмин итәргә:  

- республика профильле сменаларына җибәрелә торган балалар өчен юлламалар сатып 

алуга контрактлар төзү; 

- балалар ялы өчен оештырыла торган республика профильле сменаларына балаларны 

сайлап алу һәм комплектлау;  

- республика, бөтенроссия, халыкара конкурслар, ярышлар һәм олимпиадалар җиңүчеләре 

һәм призерлары, ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар оешмалары 

тәрбияләнүчеләре, опекунлыкка һәм тәрбиягә бала алган гаиләләрдә тәрбияләнүче ятим балалар, 

кадет мәктәпләре укучылары, балалар иҗтимагый берләшмәләре әгъзалары, закон нигезендә 

үткәрелә торган сәүдә нәтиҗәләре буенча билгеләнә торган Краснодар крае һәм Кырым 

Республикасы территориясендәге лагерьларга бүләк сыйфатында юллана торган республика, 

бөтенроссия, халыкара конкурслар, ярышлар һәм олимпиадалар җиңүчеләре һәм призерлары, 

опекунлыкка һәм тәрбиягә бала алган, спорт һәм балалар һәм яшьләр хәрәкәтендә актив катнашу; 

- дәүләт белем бирү оешмаларында тәрбияләнүче ятим балаларның һәм ата-ана 

каравыннан мәхрүм калган балаларның үз лагерьларында, ятим балалар һәм ата-ана 

тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен оешмаларның, шулай ук закон нигезендә уздырыла 

торган сату нәтиҗәләре буенча билгеләнгән оешмаларның лагерьларында ял итүен оештыру (ял 

итү урынына бару чыгымнарын түләүне дә кертеп, ял итү урынына бару һәм кире кайту өчен 

түләү, балаларның ялын оештыруга бүлеп бирелгән акчалар исәбеннән иминиятләштерү һәм 

туклануны да кертеп);); 

- Чирмешән муниципаль районының белем бирү оешмаларында укучы ятим балаларның 

ялын оештыру;; 



- Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитеты белән 

берлектә мәгариф оешмалары оештырган лагерьларда укучыларның ялын оештыруга 

мониторинг ясауны оештырырга; 

- практика узган чорда студентларны лагерьларда эшкә җәлеп итәргә; 

- «Республика мәктәптән тыш эшләр үзәге» дәүләт бюджет өстәмә белем бирү 

учреждениесе һәм педагогик профильдәге дәүләт һөнәри белем бирү оешмалары базасында ялны 

оештыруга юнәлтелүче педагогик кадрларны укыту;; 

        - “Солнечный " балалар сәламәтләндерү лагеренда балалар җыю буенча җаваплы 

затларны билгеләргә (1,2,3,4 смена); 

        - «Солнечный» балалар сәламәтләндерү лагерендә һәм мәктәп яны лагерьларында төп 

эш урыны буенча хезмәт хакын саклап калып, педагогик кадрлар һәм хезмәт күрсәтүче персонал 

белән тәэмин итәргә; 

     - җәйге каникуллар чорында барлык өстәмә белем бирү учреждениеләре эшен тәэмин 

итәргә; 

     - мәктәп яны лагерьлары базасында һәм “Солнечный " стационар лагеренда вакытлыча 

(кыска вакытлы) түгәрәкләр һәм балалар-яшүсмерләр спорт мәктәпләре ачарга; 

5. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының 

«Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге» МУ начальнигына үз компетенциясе кысаларында 

оештыруны тәэмин итәргә:  

- оешма лагерьларында, шул исәптән Кара диңгез ярында профильле сменаларда балалар 

һәм яшьләрнең ял итүе; 

- балаларның ял итү оешмаларында профильле сменалар; 

- физкультура-сәламәтләндерү чаралары; 

-профильле сменалар, яшүсмерләрне хәрби-патриотик тәрбияләүгә юнәлдерелгән чаралар; 

- җан башына уртача кереме яшәү минимумыннан түбән булган гаиләләрдәге балаларның 

ялын оештыру; 

- социаль куркыныч хәлдә булган гаиләләрдәге балаларның ялы; 

       -Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының балалар һәм яшьләр ял 

итә торган дәүләт оешмаларының матди-техник базасын камилләштерү һәм үстерү эшләре; 

- 2020 елның 10 ноябренә кадәр балалар һәм яшьләрнең ялын, сәламәтләндерүен, 

мәшгульлеген оештыру буенча ведомствоара район комиссиясенә 2020 елгы җәйге каникуллар 

чорында Чирмешән муниципаль районында балаларның һәм яшьләрнең җәйге ялын, 

сәламәтләндерүен, мәшгульлеген оештыру нәтиҗәләре турында җыелма хисап тапшырырга. 

6. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының финанс-бюджет палатасы 

белән тәэмин итәргә: 

          - чыгымнар сметасы буенча көндезге тору булган мәктәп яны лагерьларын һәм 

«Солнечный» стационар лагерен карап тоту; ; 

       - балалар һәм яшьләрнең ялын, сәламәтләндерүен һәм мәшгульлеген оештыруга бүлеп 

бирелгән акчаларның максатчан кулланылышын контрольдә тоту;; 

       - ятим балаларга, ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларга, аз тәэмин ителгән һәм 

имин булмаган гаиләләрдәге балаларга ата-ана взнослары түләү. 

        7. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек 

федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенең Нурлат, Аксубай 

районнарындагы территориаль бүлегенә түләү алмыйча гына уздыруны тәэмин итәргә тәкъдим 

итәргә: 

         - җәйге сәламәтләндерү учреждениеләрендә балаларның ял һәм сәламәтләндерү 

учреждениеләренең әзерлегенә һәм эпидемиягә каршы чараларына санитария – эпидемиология 

экспертизасы; 

        - лагерьлар персоналын гигиеник укыту үткәргәндә, балалар сәламәтләндерү 

учреждениеләренә эш өчен җибәрелә торган персоналга медицина профилактик тикшерүләрен 

үткәрүне оештырырга;  

        - җәйге чорда вакытлыча мәшгульлекне рәсмиләштергәндә балигъ булмаганнарны 

медицина тикшерүләре; 



        - тиешле рөхсәтләрдән башка, барлык типтагы балалар сәламәтләндерү лагерьлары 

ачылуга юл куймаска. 

8. Тәкъдим итү: 

 

- «Татарстан Республикасында Гигиена һәм эпидемиология үзәге"  федераль бюджет 

сәламәтлек саклау учреждениесенә түләү алмыйча гына уздыруны тәэмин итәргә;: 

- гамәлдәге санитар нормаларга һәм кагыйдәләргә туры килү-килмәүгә санитар-

эпидемиологик экспертиза; 

-ялны ачар алдыннан гигиеник укыту һәм профилактик медицина тикшерүләре, 

лаборатория-инструменталь тикшеренүләр, шулай ук гельминтозларга тикшеренүләр (глист 

йомыркасына глист, ләмбия цистлары һәм энтеробиозга кан анализы), эчәк инфекцияләре 

китереп чыгаручы авыруларны китерүгә, канны корсак тифында серологик тикшерүгә 

юнәлтелгән персонал-налга гигиеник укыту һәм профилактик медицина тикшерүләре;; 

- укудан буш вакытта һәм каникул вакытында вакытлыча эшкә урнашканда балигъ 

булмаган балаларның медицина тикшерүләре үткәрү;; 

9. Россия Эчке эшләр министрлыгының Чирмешән районы буенча бүлекчәсе 

начальнигына тәкъдим итәргә: 

        - сәламәтләндерү учреждениеләрендә булган чорда территорияне саклауны, җәмәгать 

тәртибен һәм балаларның куркынычсызлыгын түләү алмыйча тәэмин итәргә; 

        - балаларның оештырылган төркемнәрен экскурсия урынына бару һәм кире кайту 

маршрутлары буенча йөргәндә куркынычсызлыкны тәэмин итәргә; 

        - «Солнечный» стационар сәламәтләндерү лагеренда тәүлек буе полиция посты 

оештырырга; 

        - ярышлар, юл йөрү кагыйдәләре буенча уеннар оештырырга. 

 

10. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә һәм Чирмешән муниципаль районнарында күзәтчелек 

эшчәнлеге һәм профилактик эшләрнең районара бүлегенә УНД һәм Татарстан Республикасы 

буенча Россия ГТХМ Баш идарәсе тәкъдим итәргә:  

         - мәктәпләрдә һәм «Солнечный»балалар сәламәтләндерү лагерында балаларның җәйге ялы 

вакытында янгын куркынычсызлыгы буенча техник тикшерүне тәэмин итәргә. 

       11. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 

министрлыгының Чирмешән муниципаль районындагы социаль яклау бүлеге башлыгына 

тәкъдим итәргә: 

          - беренчел тәртиптә аз тәэмин ителгән, күп балалы һәм тулы булмаган гаиләләрдәге 

балаларны сәламәтләндерү лагерьларында ял һәм сәламәтләндерү эшен оештыруны тәэмин 

итәргә;; 

         - өлкәннәр белән бергә сәламәтләндерүне һәм санитар дәвалауны оештырырга. 

12. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының " Мәдәният 

бүлеге» муниципаль учреждениясе начальнигына: 

       - сәламәтләндерү лагерьларында ял итүче балалар өчен музыкаль-массакүләм чаралар 

оештырырга  ; 

       - күчмә китапханәләр эшен һәм сәламәтләндерү лагерьларында кино күрсәтүне оештырырга. 

        13. “Чирмешән районы халыкны эш белән тәэмин итү үзәге " ДКУ директорына тәкъдим 

итәргә: 

         - җәйге каникул вакытында мәшгульлек чаралары хисабына, шул исәптән мәктәпләрдә 

ремонт бригадалары эшен дә, районда балигъ булмаган гражданнарның вакытлыча мәшгульлеген 

оештырырга. 

14.ТР Чирмешән муниципаль районы «Солнечный» балалар сәламәтләндерү лагере муниципаль 

бюджет учреждениесе директоры: 

 - сәламәтләндерү лагерьларын әзерләү барышында оештыру эшләре алып барырга; 

15.  Чирмешән муниципаль районы хуҗалык исәп-хисап оешмалары җитәкчеләренә 

сәламәтләндерү лагерьларында балалар ялын оештыруда ярдәм күрсәтергә тәкъдим итәргә. 



        16. «Безнең Чирмешән» («Наш Чирмешән») газетасы редакциясенә балаларның җәйге ялына 

әзерлек һәм аны уздыру барышын даими яктыртып барырга тәкъдим итәргә. 

        17.Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының 

"Мәгариф бүлеге» муниципаль учреждениясе начальнигына һәм Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының “Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге” 

муниципаль учреждениясе начальнигына: 

       - мәктәп яны лагерьларын 2020 елның 1 июненә кадәр ачылышка әзерләргә; 

       - 2020 елның 10 июненә кадәр «Солнечный» балалар сәламәтләндерү лагере. 

         18. Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының «2019 елда Чирмешән 

муниципаль районы балалары һәм яшьләренең ялын оештыру турында» 2018 елның 29 

октябрендәге 508 номерлы карарын үз көчен югалткан дип танырга. 

        19. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 

урынбасарына йөкләргә. 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе                                                                 И.Н. Шәйдуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында  

балалар һәм яшьләр ялын оештыру 

 ПРОГРАММАСЫ 

«Килешенде» 

«Җәй» балалар һәм яшүсмерләр мәшгульлеген 

 оештыру, сәламәтләндерү, ял итү буенча 

республика үзәге 

дәүләт бюджет учреждениесе 

директоры 

 

_____________R. Ш. Моратшин 

 

"Расланган» 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитәкчесе  

__________ И. Н. Шәйдуллин 

___________  №_________ 

 



 

 

2. ӘЛЕГЕ ПРОГРАММА КЫСАЛАРЫНДА ҮТКӘРЕЛӘ ТОРГАН ЧАРАЛАР  

НОРМАТИВ БЕЛӘН РАСЛАНГАН ХЕЗМӘТ КҮРСӘТҮ КҮЛӘМНӘРЕ 

 

Шәһәр яны ял лагерьларында ятим балаларның ялын оештыру 

 

№ 

п/п 

Чаралар Тормышка 

ашыру вакыты 

Башкаручылар (килешенү буенча) 

1 Ятим балаларның балалар 

сәламәтләндерү 

учреждениеләрендә ял итүе. 

июнь-август Социаль яклау бүлеге, Хезмәт, 

мәшгульлек һәм социаль яклау 

министрлыгы Чирмешән 

муниципаль районында;  

Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитетының опека 

һәм попечительлек бүлеге; 

Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитетының яшьләр 

эшләре һәм спорт бүлеге 

 

Шәһәр яны ял лагерьларында балигъ булмаганнар эшләре буенча комиссиядә исәптә 

торучы балаларның ялын оештыру 

 

№ 

п/п 

Чаралар Тормышка 

ашыру вакыты 

Башкаручылар (килешенү буенча) 

1 Шәһәр яны ял лагерьларында 

үз-үзләрен тотышы девиант 

булган балаларның ялын 

оештыру. 

Июнь-август Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитетының яшьләр 

эшләре һәм спорт бүлеге;  

Чирмешән муниципаль 

районының балигъ булмаганнар 

эшләре һәм аларның хокукларын 

яклау комиссиясе. 

 

Шәһәр яны лагерьларында муниципаль һәм дәүләт учреждениеләре хезмәткәрләре 

балалары, коммерция һәм коммерцияле булмаган оешмалар хезмәткәрләренең балалары 

өчен сменалар оештыру  

(дәүләт һәм муниципаль учреждениеләрдән тыш) 

№ 

п/п 

Чаралар Тормышка 

ашыру вакыты 

Башкаручылар (килешенү буенча) 

1 Муниципаль һәм дәүләт 

учреждениеләре 

хезмәткәрләренең 

балаларының ялын оештыру. 

Апрель-декабрь ТР Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитетының мәгариф 

бүлеге;  

Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитетының яшьләр 

эшләре һәм спорт бүлеге; 

2 Коммерцияле һәм 

коммерциясез оешмалар 

(дәүләт һәм муниципаль 

учреждениеләрдән тыш) 

хезмәткәрләренең 

балаларының ялын оештыру. 

Апрель-август Чирмешән Башкарма 

комитетының яшьләр эшләре һәм 

спорт бүлеге  

муниципаль район башлыгы;  

Чирмешән муниципаль 

районының муниципаль заказлар 

бүлеге;  



Чирмешән районы 

предприятиеләре һәм оешмалары 

3 Ял оештыручыларның 

квалификациясен күтәрү 

буенча республика 

курсларында катнашу 

Март-август Чирмешән Башкарма 

комитетының яшьләр эшләре һәм 

спорт бүлеге  

муниципаль район башлыгы;  

ТР Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитетының мәгариф 

бүлеге. 

4 Балалар сәламәтләндерү 

учреждениеләрен медицина 

кадрлары белән тәэмин итү. 

Апрель-декабрь «Чирмешән үзәк район 

хастаханәсе»ДАСУ. 

 

Шәһәр яны ял лагерьларында профильле сменалар оештыру, иҗади, сәләтле яки социаль 

актив балалар һәм волонтерлар, балалар һәм яшьләр иҗтимагый берләшмәләре активы 

әгъзалары, балаларга өстәмә белем бирү учреждениеләре тәрбияләнүчеләре өчен 

 

№ 

п/п 

Чаралар Тормышка 

ашыру вакыты 

Башкаручылар (килешенү буенча) 

1 Шәһәр яны лагерьларында 

профильле сменалар 

оештыру, иҗади, сәләтле яки 

социаль актив балалар һәм 

волонтерлар, балалар һәм 

яшьләр иҗтимагый 

берләшмәләре активы 

әгъзалары, балаларга өстәмә 

белем бирү учреждениеләре 

тәрбияләнүчеләре өчен. 

июнь-август 

Чирмешән Башкарма 

комитетының яшьләр эшләре һәм 

спорт бүлеге  

муниципаль район башлыгы;  

ТР Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитетының мәгариф 

бүлеге;  

МБУ «Кояшлы». 

2 Мәдәният һәм сәнгать 

учреждениеләре иҗат 

коллективларының балалар 

сәламәтләндерү лагерьларына 

концерт программалары 

белән чыгулары. 

Июнь-август 

Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитетының мәдәният 

бүлеге. 

 

 

Иҗади, сәләтле яки социаль актив балалар һәм волонтерлар, балалар һәм яшьләр 

иҗтимагый берләшмәләре активы әгъзалары, балаларга өстәмә белем бирү 

учреждениеләрендә тәрбияләнүчеләр өчен палаткалы типтагы лагерьларда профильле 

сменалар оештыру 

 

№ 

п/п 

Чаралар Тормышка ашыру 

вакыты 

Башкаручылар (килешенү 

буенча) 

1 Иҗади сәләтле яки социаль 

актив балалар һәм 

волонтерлар, балалар һәм 

яшьләр иҗтимагый 

берләшмәләре активы 

әгъзалары, балаларга өстәмә 

белем бирү 

учреждениеләрендә 

тәрбияләнүчеләр өчен 

Июнь -август Чирмешән муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының яшьләр эшләре 

һәм спорт бүлеге  

 



палаткалы типтагы 

лагерьларда профильле 

сменалар уздыру. 

 

Организация смен в лагерях с дневным пребыванием, организованных образовательными 

организациями  

 

№ 

п/п 

Чаралар Тормышка ашыру 

вакыты 

Башкаручылар (килешенү 

буенча) 

1 Белем бирү оешмалары 

тарафыннан оештырылган 

көндезге ял лагерьларында 

гомуми белем бирү 

учреждениеләре 

укучыларының ялын оештыру. 

Июнь-декабрь ТР Чирмешән муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының Мәгариф бүлеге 

2 
Балалар көндезге лагерь эшен 

иң яхшы оештыруга конкурс. 

Июнь-декабрь ТР Чирмешән муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының Мәгариф бүлеге 

3 Җәйге каникуллар чорында 

балигъ булмаганнарны 

(мәктәп укучыларын) 

иҗтимагый-файдалы эшләр 

белән вакытлыча тәэмин итү 

Июнь-август ТР Чирмешән муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының Мәгариф бүлеге 

4 Ял һәм хезмәт лагерьларында 

балаларның ялын оештыру. 

Июнь-август ТР Чирмешән муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының Мәгариф бүлеге 

 

Кара диңгез буендагы лагерьларда профильле сменаларда балаларның ялын оештыру 

 

№ 

п/п 

Чаралар Тормышка ашыру 

вакыты 

Башкаручылар (килешенү 

буенча) 

1     

 

3. ИҖАДИ СӘЛӘТЛЕ ЯКИ СОЦИАЛЬ АКТИВ БАЛАЛАР ҺӘМ ВОЛОНТЕРЛАР, 

БАЛАЛАР ҺӘМ ЯШЬЛӘР ИҖТИМАГЫЙ БЕРЛӘШМӘЛӘРЕ АКТИВЫ ӘГЪЗАЛАРЫ, 

БАЛАЛАРГА ӨСТӘМӘ БЕЛЕМ БИРҮ УЧРЕЖДЕНИЕЛӘРЕНДӘ ТӘРБИЯЛӘНҮЧЕЛӘР 

ӨЧЕН ПАЛАТКАЛЫ ТИПТАГЫ ЛАГЕРЬЛАРДА ПРОФИЛЬЛЕ СМЕНАЛАР 

ОЕШТЫРУ 

 

Палатка 

тибындагы 

лагерь 

(оештыручы

) исеме) 

 

Үткәрү 

террито

риясе  

Кешеләр 

саны 

Көннәр 

саны 

Юлламан

ың 

норматив 

бәясе  

(сум) 

ТР 

бюдже

тыннан 

Субсид

ия 

(сум) 

Ата-

ана 

взносы  

(сум) 

Башка 

чаралар 

(предприятие

ләр, җирле 

бюджет) 

(сум) 

        

 

4. КӨНДЕЗГЕ ЯЛ ЛАГЕРЬЛАРЫНДА СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ 

 

Лагерь 

оештыру өчен 

база (мәктәп) 

Үткәрү 

территорияс

е 

Кешел

әр 

саны 

Көнн

әр 

саны 

Юллама

ның 

нормати

в бәясе  

ТР 

бюджеты

ннан 

субсидия 

Ата-

ана 

взносы  

(сум) 

Башка 

чаралар 

(предприяти

еләр, җирле 



(сум) (сум) бюджет) 

(сум) 

Җәйге чорда 

1.Кармыш төп 

гомуми белем 

бирү 

мәктәбе» 

 20 21 2822 

 

56440 9960  

 2.Иске Кади 

урта мәктәбе» 

423117, РТ, 

Чирмешән  

районы, Иске 

Кади авылы,  

Советская урамы 

, д.8 

20 21  

2822 

56440 9960 

 

 

3.Утыз Имән 

мәктәбе» 

423109, РТ, 

Чирмешән  

районы, Утыз 

Имән  авылы,  

Советская урамы 

53 

15 21 2822 42330 7470 - 

4”Бәркәтә 

урта мәктәбе» 

423112, РТ, 

Чирмешән  

районы, 

с.Бәркәтә,  

Ленина урамы, 

д.76 

20 21 2822 56440 

 

9960 - 

 5. “Күтәмә 

урта мәктәбе» 

423112,РТ, 

Чирмешән 

районы, Күтәмә 

авылы, Клуб ур., 

1 

35 21 2822 98770 17430  

6. МББУ 

"Иске 

Үтәмеш урта 

гомуми белем 

бирү мәктәбе" 

423100, РТ, 

Чирмешән 

районы, Иске 

Үтәмеш авылы, 

Мичурин ур., 21 

20 21 2822 56440 9960 - 

7.МБОУ " С. 

А. Ларионов 

исемендәге 2 

нче номерлы 

ЧСШ » 

423100, РТ, 

Чирмешән 

районы, 

Чирмешән 

авылы, Яшьләр 

урамы, д.60 

58 21 2822 163676 28884 - 

8.МБОУ 

«Чирмешән 

423100, РТ, 

Чирмешән 

16

2 

21 2822 457164 80676 - 



лицее» районы, 

Чирмешән 

авылы, 

Шешминка 

урамы, д.2 

 

 9.МБОУ  

"Ивашкино 

урта мәктәбе» 

423112, РТ, 

Чирмешән 

районы, 

Ивашкино 

авылы, Үзәк 

урам, . 33 йорт. 

40 21 2822 112880 19920 - 

10. Югары 

Кәминкә төп 

гомуми белем 

бирү 

мәктәбе» 

423108, РТ, 

Чирмешән 

районы, Югары 

Кәминкә авылы, 

Дуслык ур., 1 Д. 

8 

20 21 2822 56440 9960 - 

        

БАРЛЫГЫ: 44

0 

 2822 1157020 

 

204180  

5. ХЕЗМӘТ ҺӘМ ЯЛ ЛАГЕРЬЛАРЫНДА СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ 

 

Лагерь 

оештыру өчен 

база (мәктәп) 

Үткәрү 

территориясе 

Кешелә

р саны 

Көннә

р саны 

Юлламан

ың 

норматив 

бәясе  

(сум 

ТР 

бюджет

ыннан 

Субсиди

я (сум) 

Ата-

ана 

взно

сы  

(сум

) 

Башка 

чаралар 

(предприя

тиеләр, 

җирле 

бюджет) 

(сум) 

Җәйге чорда 

Яңа Элмәле 

урта мәктәбе» 

423118, РТ, 

Чирмешән 

районы,Яңа 

Элмәле авылы, 

Совет ур., 13 

20 18 2419 

 

48380 

 

-  

Әккәрәй урта 

мәктәбе» 

423113, РТ, 

Чирмешән 

районы, Әккәрәй 

25 18 2419 60475 -  



авылы, Мәктәп 

урамы, 2 

        

Итого: 45  

 

2419 108855 - - 

 

 

 

6.  

 

МУНИЦИПАЛЬ ҺӘМ ДӘҮЛӘТ ОЕШМАЛАРЫ ХЕЗМӘТКӘРЛӘРЕНЕҢ БАЛАЛАРЫ 

ӨЧЕН ШӘҺӘР ЯНЫ ЯЛ ЛАГЕРЬЛАРЫНДА СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ 

Шәһәр яны 

ял лагере 

исеме 

Үткәрү 

территори

ясе 

Кешеләр 

саны 

Кеш

еләр 

сан

ы 

Көннәр 

саны 

Юллам

аның 

нормат

ив 

бәясе  

(сум 

ТР 

бюдже

тыннан 

Субсид

ия 

(сум) 

Ата-ана 

взносы  

(сум) 

Башка 

чаралар 

(предприя

тиеләр, 

җирле 

бюджет) 

(сум) 

Муниципаль заказ нигезендә 

“Солнечны

й " балалар 

сәламәтлән

дерү лагере 

ТР 

Чирмешә

н районы, 

Чирмешә

н авылы, 

7 км 

көньяк-

көнбатыш 

юнәлеш, 

урман 

массивы 

Чирмешә

н 

муниципа

ль районы 

90 21 14997,

99 

114734

6,24 

202472,8

6 

0 

Ачык торглар нәтиҗәләре буенча 

Х  Х      0 

 

 

 

7. КОММЕРЦИЯЛЕ ҺӘМ КОММЕРЦИЯЛЕ БУЛМАГАН ОЕШМАЛАР (ДӘҮЛӘТ ҺӘМ 

МУНИЦИПАЛЬ УЧРЕЖДЕНИЕЛӘРДӘН ТЫШ) ХЕЗМӘТКӘРЛӘРЕ БАЛАЛАРЫ ӨЧЕН 

ШӘҺӘР ЯНЫ ЯЛ ЛАГЕРЬЛАРЫНДА СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ) 

 

Шәһә

р яны 

ял 

лагер

е 

исеме 

Үткәрү 

территори

ясе 

Балалар 

сәламәтләндерү 

лагере баланста 

тотучының 

исеме 

Кеш

еләр 

сан

ы 

Көннәр 

саны 

Юлламан

ың 

норматив 

бәясе  

(сум 

ТР 

бюджет

ыннан 

Субсиди

я (сум) 

Ата-ана 

взносы  

(сум) 

Башка 

чаралар 

(предприяти

еләр, җирле 

бюджет) 

(сум) 

 



Х ТР, 

Чирмешә

н 

районы,Ч

ирмешән 

ав., 7 км 

көньяк-

көнбатыш 

юнәлеш, 

урман 

массивы 

Х 15 21 14997,99 95612,18 33745,48 95612,19 

 

  

8. ШӘҺӘР ЯНЫ ЯЛ ЛАГЕРЬЛАРЫНДА ПРОФИЛЬЛЕ СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ 

 

Шәһәр 

яны ял 

лагере 

исеме 

Үткәрү 

территорияс

е 

Балалар 

сәламәтлә

ндерү 

лагере 

баланста 

тотучыны

ң исеме 

Кеше

ләр 

саны 

Көн

нәр 

саны 

Юллама

ның 

нормати

в бәясе  

(сум 

ТР 

бюджеты

ннан 

Субсиди

я (сум) 

Ата-

ана 

взнос

ы  

(сум) 

Башка 

чаралар 

(предприят

иеләр, 

җирле 

бюджет) 

(сум) 

Муниципаль заказ нигезендә 

“Солнечн

ый " 

балалар 

сәламәтлә

ндерү 

лагере 

ТР, 

Чирмешән 

районы,Чир

мешән ав., 7 

км көньяк 

Чирмешән 

муниципа

ль районы 

50 18 12836,8

8 

545567,4

0 

96276

,60 

0 

“Солнечн

ый " 

балалар 

сәламәтлә

ндерү 

лагере 

ТР, 

Чирмешән 

районы,Чир

мешән ав., 7 

км көньяк 

Чирмешән 

муниципа

ль районы 

30 7 4992,12 127299,2

3 

22464

,37 

0 

 

 

8. ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БЮДЖЕТЫ АКЧАЛАРЫННАН БАЛАЛАР ҺӘМ 

ЯШЬЛӘРНЕҢ ЯЛЫН ОЕШТЫРУНЫ ТӘЭМИН ИТҮГӘ СУБСИДИЯЛӘР 

 

Күрсәткеч исеме Татарстан Республикасы бюджетыннан бүлеп 

бирелә торган субсидияләр суммасы (мең сум) 

Муниципаль районның дәүләт һәм 

муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләре 

һәм хуҗалык итү субъектлары (муниципаль 

һәм дәүләт учреждениеләреннән тыш) 

хезмәткәрләре балалары арасыннан бер балага 

Татарстан Республикасында балалар һәм 

яшьләрнең ялын оештыруны тәэмин итүгә 

финанс чыгымнары нормативы. 

 

 

- 

 

 



Муниципального районның  

Башкарма комитет эшләре идарәчесе                                                И. М. Җамалетдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР        
 

     19 ноябрь  2019 ел                            Чирмешән авылы                                                      №473 

 

 

«2020-2022 елларга Татарстан яшьләре»   

  район максатчан программаларын 

  раслау турында 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  

КОМИТЕТ   

ЧЕРЕМШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

 



 

Үстерү максатында, дәүләт идарәсе, социаль үсеше белән, яшьләр, аны куллану 

созидательного куәтен ныгытуда Республиканың конкуренциягә сәләтен тәэмин итү буенча 

оптималь шартлар тудыру өчен тормыш сыйфатын күтәрү, яшь буын, Чирмешән муниципаль 

районы, руководствуясь Уставы, Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитеты Чирмешән 

муниципаль районы  КАРАР БИРӘ: 

 1.«2020-2022 елларга Татарстан яшьләре»   район максатчан программаларын (алга таба- 

Программа) 

  расларга. 

2.Чирмешән муниципаль районының финанс-бюджет палатасына Программа чараларын 

тиешле елга район бюджеты тарафыннан билгеләнгән акчалар чикләрендә финанслауны күздә 

тотарга һәм тормышка ашырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасарына йөкләргә. 

 

 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе                                                           И.Н. Шәйдуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 19 ноябре, № 

473карарына кушымта 

 

 

 

 

 

ТР Чирмешән муниципаль районы 

“Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге" МУ 

 муниципаль программасы 

  

"2020-2022 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН ЯШЬЛӘРЕ.» 
ПРОГРАММА  ПАСПОРТЫ  

 

Ярдәмче 

программаның 

атамасы 

 

«2020 елга Татарстан яшьләре» (алга таба-программа) 

Ярдәмче программа 

буенча дәүләт заказ 

бирүчесе       

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы башкарма комитеты 

Ярдәмче 

программаның төп 

эшләүчесе  

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының Яшьләр эшләре 

һәм спорт бүлеге 

 Ярдәмче 

программаның 

максаты 

Яшьләрнең социаль үсеше белән дәүләт идарәсе, аның республиканың 

көндәшлеккә сәләтлелеген ныгытуда иҗади потенциалыннан файдалану, яшь 

буынның тормыш сыйфатын күтәрү өчен оптималь шартлар тәэмин итү 

 Ярдәмче 

программаның 

бурычлары 

 

1. Укучылар һәм студент яшьләренең нәтиҗәле хезмәт активлыгын үстерү өчен 

шартлар тудыру, шул исәптән икенчел эш белән тәэмин итү һәм студентлар 

хезмәт отрядлары системасы аша да, яшь буынның инновацион потенциалын 

һәм эшмәкәрлек активлыгын үстерү.; 

2. Яшь буынның иҗтимагый-сәяси активлыгын һәм гражданлык 

компетентлыгын формалаштыру;  

3. Яшьләр арасында гражданлык-патриотик тәрбия, милли үзаң һәм 

толерантлык системасын үстерү; 

4. Яшьләр һәм Татарстан Республикасында дәүләт яшьләр сәясәте турында 

«Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында " 2012 елның 15 

июлендәге 39-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә»); 

5. Яшьләр иҗтимагый оешмалары, хәрәкәтләр өчен шартлар тудыру, яшьләрнең 

лидерлык сыйфатларын үстерү һәм социаль әһәмиятле проектларга, яшьләр һәм 

яшьләр иҗтимагый оешмаларына булышлык күрсәтү; 

6. Сәләтле балаларны һәм яшьләрне эзләү, аларга ярдәм итү, аларның 

интеллектуаль һәм иҗади потенциалын үстерү өчен шартлар тудыру; 

 7. Яшьләр арасында социаль тискәре күренешләрне профилактикалауның 

нәтиҗәле системасын формалаштыру һәм гамәлгә ашыру; 

 8. Республика яшьләрен дөнья җәмәгатьчелегенә интеграцияләү максатларында 

төбәкара һәм Халыкара яшьләр хезмәттәшлеген үстерү һәм алмашу; 

10. Яшьләр арасында экстремизмны профилактикалау; 



11. Дәүләт яшьләр сәясәтен фәнни-методик, мәгълүмати һәм кадрлар белән 

тәэмин итү 

Ярдәмче 

программаны 

гамәлгә ашыру 

сроклары һәм 

этаплары 

2020 ел 

2021 ел 

2022 ел 

Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре  

еллар һәм 

финанслау 

чыганаклары буенча 

бүленеш 

Ярдәмче программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 

финанслауның гомуми күләме тәшкил итәчәк  

2020 ел-5331,34 мең сум. 

2021 ел-6004,30 мең сум 

2022 елда-6173,40 мең сум  

Федераль бюджет һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчалары ел саен төзелә 

торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк 

Көтелгән       

ахыргы        

нәтиҗә      

максат һәм 

бурычларны 

тормышка ашыру     

Ярдәмче 

(нәтиҗәләрне 

бәяләү 

индикаторлары) һәм 

бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

Ярдәмче программаны гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә 2020 елда арттыру күздә 

тотыла:                                                

ирекле эшчәнлектә катнашучы яшьләр өлеше 

башкарма хакимият органнары тарафыннан тормышка ашырыла торган 

талантлы яшьләргә ярдәм күрсәтү өлкәсендәге проектлар һәм программаларга 

җәлеп ителгән яшь кешеләрнең өлеше, 

иҗтимагый-сәяси активлык һәм гражданлык компетентлыгы буенча чараларда 

катнашучы яшьләрнең өлеше,  

патриотик юнәлештәге чараларда катнашучы яшьләрне колачлау,  

социаль әһәмиятле проектлар һәм программалар конкурсына бирелгән гаризалар 

саны, 

талантлы яшьләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән конкурсларда катнашучы 

яшьләрне колачлау,  

социаль негатив күренешләрне профилактикалауга юнәлдерелгән чараларда 

катнашучы яшьләрне колачлау, 

яшьләр экстремизмын профилактикалау чараларына җәлеп ителгән Яшьләр 

саны,   

төбәкара һәм Халыкара яшьләр хезмәттәшлеге өлкәсендәге чаралар саны, 

дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә аттестация үткән белгечләр саны, 

дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә һөнәри осталык буенча республика 

конкурсында катнашучы белгечләр саны,  

дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсе хезмәткәрләренең һөнәри осталыгы бөтенроссия 

конкурсларында катнашучы белгечләр саны,  

Яшьләр көненә багышланган чараларда катнашучылар саны,  

балалар һәм яшьләр иҗтимагый берләшмәләре эшчәнлегендә катнашучы 

яшьләрнең өлеше. 

 

I.  
ЯРДӘМЧЕ ПРОГРАММАНЫ ГАМӘЛГӘ АШЫРУ ӨЛКӘСЕНЕҢ ГОМУМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ, ШУЛ ИСӘПТӘН ЯРДӘМЧЕ ПРОГРАММА АЛАРНЫ ХӘЛ ИТҮГӘ 

ЮНӘЛДЕРЕЛГӘН ПРОБЛЕМАЛАР ДА 

 

Чирмешән муниципаль районындагы дәүләт яшьләр сәясәте стратегик мәсьәләләр рәтенә 

керә һәм яшьләрнең социальләшүе һәм үз-үзен тормышка ашыру, аның потенциалын үстерү өчен 

шартлар тудыруга юнәлтелгән эзлекле, тотрыклы рәвештә үсә торган чаралар системасы булып 

тора. Дәүләт һәм яшьләр мөнәсәбәтләрен җайга салучы заманча хокукый база нигезендә дәүләт 



яшьләр сәясәтенең өстенлекләре билгеләнде. "Татарстан Республикасында яшьләр һәм дәүләт 

яшьләр сәясәте турында «1993 елның 19 октябрендәге 1983-XII номерлы,» торак шартларын 

яхшыртуда яшь гаиләләргә дәүләт ярдәме турында «1999 елның 21 октябрендәге 2443 номерлы,» 

Татарстан Республикасы муниципаль районнарының һәм шәһәр округларының җирле үзидарә 

органнарына дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым дәүләт 

вәкаләтләрен бирү турында «2006 елның 7 апрелендәге 29-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

законнары аеруча әһәмиятле булып тора.  

Республикада дәүләт яшьләр сәясәте үсешенең унтугыз елдан артык чорында тормыш 

эшчәнлегенең төрле аспектлары буенча яшьләр хокукларын тормышка ашыру өчен шартлар 

тудыруга юнәлдерелгән 200 дән артык норматив хокукый документ кабул ителде. 

Алар арасында:  

» дәүләт, шул исәптән хәрби һәм дәүләт аккредитациясенә ия дәүләтнеке булмаган 

мәгариф учреждениеләре аспирантлары, адъютантлары, студентлары, курсантлары һәм 

укучылары өчен Татарстан Республикасының махсус дәүләт стипендияләрен билгеләү 

турында«,» Татарстан Республикасында яшь галимнәргә дәүләт ярдәмен көчәйтү чаралары 

турында«, «Созвездие – Йолдызлык "республика фестиваль хәрәкәтенә ярдәм чаралары хакында" 

Татарстан Республикасы Президенты указлары»;  

"яшьләр сәясәте өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтү (эшләр башкару) кыйммәте 

нормативлары һәм исемлеге турында «2010 елның 9 декабрендәге 1015 номерлы Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты карары»; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Җирле үзидарә органнары 

тарафыннан яшьләр сәясәте өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым дәүләт вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру турындагы хисап формасын раслау хакында " 2011 ел, 21 июнь, 494 нче карары»; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 елның 3 ноябрендәге 1986-р 

номерлы күрсәтмәсе яшьләр сәясәте учреждениеләре номенклатурасын раслау турында. 

Дәүләт яшьләр сәясәте үзенчәлекләреннән чыгып, тармакара өлкә буларак, яшьләр 

проблемаларын: мәгариф, эшкә урнаштыру, ял оештыру, социаль тискәре күренешләрне кисәтү 

буенча ведомствоара координацияләү ныгыды. Аларны республика дәрәҗәсендә дә, җирле 

яшьләр эшләре буенча органнарга да, барыннан да элек, сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният, 

хезмәт һәм мәшгульлек, социаль яклау, эчке эшләр органнары һәм башкалар белән үзара ярдәм 

итешеп хәл итәләр. 

Яшьләр инфраструктурасы ныгый. Аның составына түбәндәге район оешмалары керә: 

«Орион» яшьләр үзәге, «Чирмешән» спорт мәктәбе, «Чирмешән» физкультура-сәламәтләндерү 

комплексы, «Юбилейный» Боз спорт сарае, «Форпост» җәмәгать тәртибен саклау буенча яшьләр 

(студентлар) оешмалары үзәге, «Солнечный»балалар сәламәтләндерү лагере. 

Дәүләт яшьләр сәясәтенең өстенлекле юнәлешләрен гамәлгә ашыру, яшьләр 

проблемаларын нәтиҗәле хәл итү өчен программа механизмы актив кулланыла.  

«Торак» федераль максатчан программасы һәм «яшь гаиләләргә дәүләт ярдәме һәм торак 

шартларын яхшырту турында» Татарстан Республикасы Законы кысаларында «яшь гаиләләрне 

торак белән тәэмин итү " ярдәмче программасын гамәлгә ашыру шактый социаль нәтиҗәгә ия. 

Аның нигезендә 33 яшь гаилә торак шартларын яхшыртуда дәүләт ярдәме алды. 

Программа кысаларында яшьләр сәясәтенең авыл яшьләре белән эшләү, коммерцияле 

булмаган яшьләр һәм балалар оешмаларына, ирекле ярдәм итү, студентлар хезмәт отрядларына, 

талантлы яшьләргә булышлык итү юнәлешләре актив үсә, шулай ук социаль тискәре 

күренешләрне профилактикалау һәм сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау буенча эш системасы 

формалаштырыла. 

Заманча шартларда проектлы якын килү форматында республика яшьләр һәм балалар 

оешмалары дәүләт яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыруда актив катнашалар. Республика яшь 

буынының активлыгы һәм гражданлык өлгергәнлеге турында иҗтимагый оешмаларда яшьләр 

санының артуы раслый, ул яшь буынның гомуми саныннан 30 процентка якынын тәшкил итә. 

Иҗтимагый оешмалар район конкурслары, слетлар, яшьләр форумнары үткәрү инициаторлары 

булып торалар.  



Татарстан Республикасында иреклеләр хәрәкәте эшчәнлегенә актив кушылган яшьләр 

саны арта, ирекле активлык диапазоны киңәйтелә – агымдагы эшчәнлеккә табигый һәм тарихи 

мирас һәйкәлләрен саклау, халыклар арасында тынычлык һәм татулыкны популярлаштыру һ. б. 

кертелгән. 

Тармак хезмәткәрләренең гомуми саны-80 кеше. Дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсенең 

кадрлар составы-Татарстан Республикасының яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге, ведомство 

буйсынуындагы учреждениеләр, яшьләрнең ял итү үзәге, балалар сәламәтләндерү лагере 

җитәкчеләре һәм белгечләре. Яшьләр белән эшләүче белгечләрнең квалификациясен күтәрү, 

аларны әзерләү һәм яңадан әзерләү системасы булдырылды.  

Дәүләт яшьләр сәясәтен алга таба үстерү өчен яшьләр арасында булган проблемаларны 

хәл итү таләп ителә: 

1. Яшьләр лидерларын ачыклау, тәрбияләү һәм үз-үзләрен тормышка ашыру системасын 

камилләштерү зарурилыгы. 

2. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы яшьләренә кыйммәтле 

ориентацияләр формалаштыруда гражданлык-патриотик тәрбия бирүнең ролен арттыру. 

3. Яшьләрнең хезмәт активлыгын арттыру һәм аны яшьләр арасында социаль тискәре 

күренешләрне профилактикалау коралы буларак иҗади проектларга җәлеп итү зарурилыгы. 

Бүгенге көндә республикада сәләтле һәм талантлы балаларга, студентларга ярдәм итү өчен 

уңайлы шартлар тудырылган. Әмма авыл яшьләре, эшче яшьләр, урта һөнәри сыйныф һәм 

эшмәкәрләр кергән социаль төркемнәр һөнәри үсештәге һәм тормыш өчен мөһим мәсьәләләрне 

хәл итүдә кыенлыклар белән очраша. Бу проблеманы хәл итү өчен фән, иҗат, мәгариф 

өлкәләрендә талантлы яшьләргә ярдәм итү буенча чаралар комплексын эшләү таләп ителә. 

Бүгенге көндә яшьләр мохитенә милли, расачыл, дини экстремизм һәм ксенофобия 

идеологиясенең үтеп керүенә каршы тору бары тик системалы гамәлләр, аерым алганда, 

җәмгыять һәм дәүләт, дини конфессияләр, шулай ук яшьләр оешмаларының актив позициясе 

ярдәмендә генә мөмкин. 

Билгеле, көч ведомстволары – махсус хезмәтләрнең оператив эше, экстремизм һәм терроризм 

күренешләренә контроль һәм мониторинг. Үз функцияләреннән чыгып, Чирмешән муниципаль 

районының Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге профилактик эшкә туплана. Аның бурычы – 

яшьләрне социаль яктан алга җибәрү, деструктив күренешләргә каршы торырлык яшь буын 

шәхесен формалаштыру өчен шартлар, мөмкинлекләр тудыру.   

Яшьләрне социаль яктан үстерү, деструктив күренешләргә каршы торырлык яшь буын шәхесен 

формалаштыру буенча эшне ике юнәлеш буенча төзергә кирәк. Беренчесе-традицион, 

тикшерелгән эш формаларын гамәлгә ашыруны дәвам итү, алар арасында: 

дәүләт яшьләр сәясәтенең өстенлекле юнәлешләре буенча республика яшьләр программаларын, 

шул исәптән 2020 – 2022 елларга Татарстан Республикасында терроризм һәм экстремизмны 

профилактикалау буенча республика максатчан программасын гамәлгә ашыру, анда күрсәтелгән 

юнәлештә эшнең конкрет формалары һәм технологияләре чагылдырылган; 

 яшьләрне социаль әһәмиятле республика чараларында катнашуга җәлеп итү: «Сәләт» Халыкара 

белем бирү форумы, «іволга» һ. б.  

милләтара һәм конфессияара мөнәсәбәтләрне алга таба үстерү, яшьләргә рухи-әхлакый тәрбия 

бирүне көчәйтү. 

 

II. ПОДПРОГРАММАНЫҢ ТӨП МАКСАТЛАРЫ ҺӘМ БУРЫЧЛАРЫ:   

КӨТЕЛГӘН АХЫРГЫ НӘТИҖӘЛӘРНЕ ТАСВИРЛАУ, АНЫ ГАМӘЛГӘ АШЫРУ СРОКЛАРЫ 

ҺӘМ ЭТАПЛАРЫ 

 

Ярдәмче программаның максаты-яшьләрнең социаль үсеше белән дәүләт идарәсе, аның 

республиканың көндәшлеккә сәләтлелеген ныгытуда иҗади потенциалын файдалану, яшь 

буынның тормыш сыйфатын күтәрү өчен оптималь шартлар тәэмин итү. 

Куелган максатка ирешү өчен ярдәмче программаның түбәндәге бурычларын хәл итү 

таләп ителә: 



1. Укучы һәм студент яшьләренең нәтиҗәле хезмәт активлыгын үстерү өчен шартлар 

тудыру, шул исәптән икенчел эш белән тәэмин итү һәм студентлар хезмәт отрядлары системасы 

аша да, яшь буынның инновацион потенциалын һәм эшмәкәрлек активлыгын үстерү. 

Әлеге бурычны хәл итү буенча чараларның нәтиҗәлелеге студентлар хезмәт отрядлары 

хәрәкәтендә катнашучы яшьләрнең өлешен арттыру күрсәткече нигезендә бәяләнәчәк. 

2. Яшь буынның иҗтимагый-сәяси активлыгын һәм гражданлык компетентлыгын 

формалаштыру.  

Әлеге мәсьәләне хәл итү буенча чараларның нәтиҗәлелеге иҗтимагый-сәяси активлык 

һәм гражданлык компетентлыгы буенча чараларда катнашучы яшьләрнең өлешен арттыру 

күрсәткече нигезендә бәяләнәчәк. 

3. Яшьләр арасында гражданлык-патриотик тәрбия, милли үзаң һәм толерантлык 

системасын үстерү.  

Әлеге бурычны хәл итү буенча чараларның нәтиҗәлелеге патриотик юнәлештәге 

чараларда катнашучы яшьләрне колачлау кебек күрсәткеч нигезендә бәяләнәчәк. 

7. 4. "Татарстан Республикасында яшьләр һәм дәүләт яшьләр сәясәте турында «Татарстан 

Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында «2012 елның 15 июнендәге 39-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы Законы нигезендә). 

8. Әлеге бурычны хәл итү буенча чараларның нәтиҗәлелеге ирекле эшчәнлектә катнашучы 

яшьләрнең гомуми санындагы өлешен арттыру күрсәткече нигезендә бәяләнәчәк. 

9. 5. Яшьләр иҗтимагый оешмалары, хәрәкәтләр өчен шартлар тудыру, яшьләрнең 

лидерлык сыйфатларын үстерү һәм социаль әһәмиятле проектларга, яшьләр һәм яшьләр 

иҗтимагый оешмаларына булышлык күрсәтү.  

10. Әлеге мәсьәләне хәл итү буенча чараларның нәтиҗәлелеге, мондый күрсәткечләр 

нигезендә бәяләнәчәк: 

11. социаль әһәмиятле проектлар һәм программалар конкурсына бирелгән гаризалар саны;   

12. талантлы яшьләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән конкурсларда катнашучы яшьләрне 

колачлау; 

13. балалар һәм яшьләр иҗтимагый берләшмәләре эшчәнлегендә катнашучы яшьләрнең 

гомуми саны артуы. 

14. 6. Сәләтле балаларны һәм яшьләрне эзләү, аларга ярдәм итү, аларның интеллектуаль 

һәм иҗади потенциалын үстерү һәм тормышка ашыру өчен шартлар тудыру. 

15. Әлеге бурычны хәл итү буенча чараларның нәтиҗәлелеге башкарма хакимият 

органнары тарафыннан тормышка ашырыла торган талантлы яшьләргә, гомумән, яшьләргә ярдәм 

күрсәтү өлкәсендәге проектларга һәм программаларга җәлеп ителгән яшьләрнең өлешен арттыру 

күрсәткече нигезендә бәяләнәчәк. 

16. Яшьләр арасында социаль тискәре күренешләрне профилактикалауның нәтиҗәле 

системасын формалаштыру һәм гамәлгә ашыру.  

Әлеге мәсьәләне хәл итү буенча чараларның нәтиҗәлелеге социаль тискәре күренешләрне 

профилактикалауга юнәлтелгән чараларда катнашучы яшьләрне колачлау кебек күрсәткеч 

нигезендә бәяләнәчәк. 

17. Республика яшьләрен дөнья җәмәгатьчелегенә интеграцияләү максатларында төбәкара 

һәм Халыкара яшьләр хезмәттәшлеген үстерү һәм алмашу. 

Әлеге бурычны хәл итү буенча чараларның нәтиҗәлелеге төбәкара һәм Халыкара яшьләр 

хезмәттәшлеге өлкәсендәге чаралар саны кебек күрсәткеч нигезендә бәяләнәчәк. 

18. Яшьләр арасында экстремизмны кисәтү. 

Әлеге бурычны хәл итү буенча чараларның нәтиҗәлелеге яшьләр экстремизмын 

профилактикалау чараларына җәлеп ителгән Яшьләр саны кебек күрсәткеч нигезендә 

бәяләнәчәк. 

19. Дәүләт яшьләр сәясәтен фәнни-методик, мәгълүмати һәм кадрлар белән тәэмин итү.  

Әлеге мәсьәләне хәл итү буенча чараларның нәтиҗәлелеге, мондый күрсәткечләр нигезендә 

бәяләнәчәк:  

дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә әзерләнгән докладлар, аналитик, фәнни-тикшеренү, методик 

эшләр саны; 



дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә аттестация үткән белгечләр саны; 

дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә һөнәри осталык буенча республика конкурсында катнашучы 

белгечләр саны;  

дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсе хезмәткәрләренең һөнәри осталыгы бөтенроссия конкурсларында 

катнашучы белгечләр саны; 

Яшьләр көненә багышланган чараларда катнашучылар саны. 

Программаны 2020-2022 елларда тормышка ашыру срогы. Программаның төп максатлары, 

бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары, шулай ук чаралар киселешендә финанслау 

күләме кушымтада күрсәтелгән. 

 

III. ПРОГРАММАНЫ РЕСУРСЛАР БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ НИГЕЗЛӘҮ 

 

 

Программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән финанслауның 

гомуми күләме 2020 елга 5331,34 мең сум тәшкил итәчәк. 

  

IVПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ МЕХАНИЗМЫ 

 

Программаның дәүләт заказчысы – координаторы булып, ТР Чирмешән муниципаль 

районы Башкарма комитеты тора, ул билгеләнгән тәртиптә чаралар исемлеген, аларны тормышка 

ашыру чыгымнарын, шулай ук программаны тормышка ашыру механизмын аныклау буенча 

тәкъдимнәр әзерли, максатчан индикаторлар исемлеген һәм аларны квартал саен бүлүне 

төгәлләштерә. 

Хисап мәгълүматын җыю һәм агрегацияләү өчен Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районының «Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге» җаваплы. 

Программаны гамәлгә ашыру мониторингын гамәлгә ашыру һәм Программаны гамәлгә 

ашыру турында дөрес хисаплылыкны үз вакытында формалаштыру максатларында ел саен 

түбәндәге күрсәткечләр турында мәгълүмат җыю планлаштырыла: 

җәйге ял һәм сәламәтләндерүнең барлык формалары белән колачланган балалар һәм яшьләр 

саны, 

студентлар хезмәт отрядлары хәрәкәтендә катнашучы студентлар саны, 

яшәү урыны буенча авыл мәдәният йортларында шөгыльләнүче балалар саны, 

яшьләр өчен учреждениеләр хезмәт күрсәтүләре белән колачланган яшьләр саны. 

 

V. ИКЪТИСАДЫЙ, СОЦИАЛЬ ҺӘМ ЭКОЛОГИК БӘЯ  

ПРОГРАММАНЫҢ НӘТИҖӘЛЕЛЕГЕ 

 

Программаны тормышка ашыруның нәтиҗәлелеге яшь буынның тормыш сыйфатын 

күтәрүне, социальләштерүне һәм яшьләрнең үз-үзләрен тормышка ашыруын характерлаучы 

программаны тормышка ашыру нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм күрсәткечләре 

нигезендә бәяләнә. 

Программаның социаль нәтиҗәлелегенә юнәлдерелгән: 

яшь буынның социаль хәл дәрәҗәсен күтәрү; 

яшьләр арасында сәламәт яшәү рәвешен тотрыклы формалаштыру; 

яшьләр арасында хокук бозу, наркотикларга бәйлелек, эчкечелек, тәмәке тарту дәрәҗәсен 

киметү; 

республиканың социаль-икътисадый, иҗтимагый-сәяси һәм социаль-мәдәни үсешенә 

яшьләрнең керткән өлешен арттыру; 

патриотик, сәяси һәм гражданлык активлыгы, яшьләрнең өлгергәнлеге дәрәҗәсен күтәрү; 

социаль әһәмиятле программаларны һәм проектларны тормышка ашыруда мәшгуль 

яшьләр санын арттыру; 

яшьләрнең хезмәт, эшмәкәрлек, иҗади активлыгын арттыру; 

яшьләрнең үзоешма һәм үзидарә дәрәҗәсен күтәрү. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР        
 

19 ноябрь  2019 ел                                               Чирмешән авылы                                             №474 

 

 

 

Чирмешән муниципаль районында  

2020-2022 елларга исәпләнгән  

район максатчан программасын раслау  

турында "Физик үсеш  мәдәният, спорт һәм  

туризм программасы 

районда” 

 

  

1. Чирмешән муниципаль районында физик культура, спорт һәм туризм 

өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру, шулай ук Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2014 елның 2 февралендәге 73 номерлы «Татарстан 

Республикасында физик культура, спорт һәм туризм үсеше» карарын үтәү 

максатларында Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитеты КАРАР БИРӘ: 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2020-2022 елларга 

Чирмешән муниципаль районында физик культура, спорт һәм туризмны үстерү» 

муниципаль программасын (алга таба -Программа) 

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасарына 

йөкләргә. 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ   

ЧЕРЕМШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

 



 

 

 

 

          Башкарма комитет җитәкчесе                                                         И.Н. Шәйдуллин                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чирмешән муниципаль районы  

Башкарма комитеты 2019 елның 19 ноябре  

№ 474 карарына карата кушымта 

 

 

 

ТР Чирмешән муниципаль районы "Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге" МУ муниципаль 

программасы 

 

 “2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районында физик культура, спорт һәм туризм үсеше” 

 

 

Программа  П А С П О Р Т Ы   

 

Программаның исеме 2020-2022 елларга "Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында физик культура, спорт һәм туризм 

үсеше" муниципаль программасы 

Программа эшләү өчен нигез «Физик культура, спорт һәм туризм өлкәсендә дәүләт 

сәясәтен гамәлгә ашыру турында»Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы башкарма комитеты 

җитәкчесе карары ____ 

Программаның муниципаль 

заказчысы-җаваплы башкаручы 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

Программаның төп Эшләүчесе Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының 

Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге 

Программаның максатлары Максат:  

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районында физик культура, спорт һәм туризм үсеше 

буенча дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыр 



 Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районының массакүләм физик культураны һәм 

спортны үстерү, халыкның сәламәтлеген ныгыту, спорт 

имиджын ныгыту. 

Максатчан программаны 

тормышка ашыру сроклары һәм 

этаплары 

2020-2021-2022 ЕЛЛАР 

Озак сроклы максатчан 

программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары 

Программа чараларын гамәлгә ашыру өчен кирәкле финанс 

чараларының гомуми күләме  

2020 елга-2634,2 (мең сум) 

 2021 елга-1500 (мең сум) 

 2022 елга-1500 (мең сум) 

 

Озак сроклы максатчан 

программаны тормышка 

ашыруның көтелгән нәтиҗәләре 

Даими рәвештә физик культура һәм спорт белән 

шөгыльләнүче укучылар һәм студентлар өлешен арттыру. 

 

 

 

1.  

Муниципаль программаны тормышка ашыру сферасының характеристикасы, әлеге 

өлкәдәге төп проблемаларны тасвирлау һәм аны үстерү перспективалары. 
 

Физик культура һәм массакүләм спортны уңышлы үстерү гражданнарның сәламәтлеген ныгыту 

һәм аларның тормыш сыйфатын күтәрү өчен өстенлекле әһәмияткә ия, шуңа бәйле рәвештә 

дәүләтнең тотрыклы социаль-икътисадый үсешен тәэмин итә торган төп факторларның берсе 

булып тора. 

         Татарстан Республикасында озак вакытлы икътисади үсеш концепциясе һәм Татарстан 

Республикасында 2022 елга кадәр физик культура һәм спортны үстерү стратегиясе нигезендә 

даими рәвештә физик культура һәм спорт белән шөгыльләнүче гражданнарның өлешен арттыру 

буенча бурычлар куелды. 

         Аларга ирешү өчен чаралар каралган: 

-халыкка физкультура-спорт тәрбиясе системасын, шулай ук аның төрле категорияләре һәм 

төркемнәрен камилләштерү, шул исәптән мәктәпкәчә, мәктәп һәм һөнәри белем бирү 

учреждениеләрендә;  

-сәламәт яшәү рәвешенең мөһим өлеше буларак физик культураны һәм спортны 

пропагандалауның нәтиҗәлелеген арттыру; 

-физик культура һәм спорт өлкәсе инфраструктурасын үстерү, физкультура-спорт эшчәнлеген 

финанс белән тәэмин итүне камилләштерү. 

         Чирмешән муниципаль районында соңгы елларда физик культура һәм спорт белән даими 

шөгыльләнүчеләр санының артуы күзәтелә.  

         2019 елда Чирмешән муниципаль районында учреждение тарафыннан 97 спорт юнәлешендә 

ял итү чарасы уздырылган, урта гомуми белем бирү мәктәбе укучылары район, өлкә һәм 

Бөтенроссия физкультура-спорт чараларында даими катнашалар. Мәдәният һәм мәгариф 

учреждениеләре каршында волейбол уенының спорт секциясе эшли, тренажер заллары эшли, 

халык арасында иң популяр спорт төрләре: хоккей, җиңел атлетика, спорт юнәлеше, чаңгы 

спорты, йөзү, өстәл теннисы, волейбол, футбол, рус шашкасы, шахмат, суган,бокс,самбо, 

бадминтон, көрәш. 

          Физик культура һәм массакүләм спорт үсешенең уңай динамикасына карамастан, район 

халкының спорт белән даими шөгыльләнүгә, сәламәт яшәү рәвешен алып баруга мотивациясен 

арттыруга, спорт инфраструктурасының һәркем файдалана алырлык булуына бәйле проблемалы 

мәсьәләләрнең актуальлеген саклыйлар. Районда физик культура һәм массакүләм спорт үсешен 

тоткарлаучы факторлар да бар : 



- район халкына даими рәвештә физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү, сәламәт яшәү 

рәвеше алып бару мөмкинлеген тәэмин итүче шартлар (матди-техник база) җитәрлек түгел 

(матди-техник база).; 

- муниципаль дәрәҗәдәге физкультура һәм спорт чараларын әзерләү, катнаштыру һәм уздыру 

өчен җитәрлек дәрәҗәдә финанслау җитми.; 

- өлкән яшьтәге халыкның физик культура һәм спорт белән даими шөгыльләнүгә активлыгы 

җитәрлек түгел; 

-мөстәкыйль рәвештә физик культура һәм спорт белән шөгыльләнүче халыкка ярдәм итү өчен 

физкультура-сәламәтләндерү программаларының җитәрлек булмавы; 

- халыкның барлык категорияләре өчен яшәү урыны буенча физик культура һәм спортны үстерү 

өчен шартлар җитәрлек түгел.  

          Физик культураны һәм спортны үстерү һәм популярлаштыру өчен массакүләм мәгълүмат 

чаралары мөмкинлекләре тулысынча файдаланылмавын билгеләп үтәргә кирәк.  

Алдынгы мәгълүмати технологияләр кулланып яшәү рәвешен сайлауга аңлы мөнәсәбәтне 

пропагандалау гражданнарны физик культура һәм спорт белән системалы шөгыльләнүгә, 

зарарлы гадәтләрдән һәм бәйлелектән баш тартуга мотивацияләү өчен мөһим.  

          Физик культура һәм массакүләм спортны үстерүдә мәгариф системасы учреждениеләре 

мөһим роль уйнарга тиеш. Гамәлдәге закон нигезендә, белем бирү учреждениеләре, 

укучыларның җирле шартларын һәм мәнфәгатьләрен исәпкә алып, физик культура белән 

шөгыльләнү рәвешләрен, физик тәрбия, спорт төрләрен һәм хәрәкәт активлыгын, дәүләт белем 

бирү стандартлары һәм физик әзерлек нормативлары нигезендә физик культура белән 

шөгыльләнү ысулларын һәм дәвамлылыгын мөстәкыйль билгели. 

          Белем бирү учреждениеләрендә физик тәрбия бирүне оештыру үз эченә ала: 

- дәүләт белем бирү стандартларында билгеләнгән күләмдә төп белем бирү программалары 

кысаларында Физик культура буенча мәҗбүри дәресләр үткәрү;; 

- укучыларны физкультура-спорт әзерлеге буенча комплекслы чаралар үткәрү өчен шартлар 

тудыру, шул исәптән спорт инвентаре һәм җиһазлары белән тәэмин итү;; 

- укучыларда физик культура күнекмәләрен индивидуаль сәләтләрен һәм сәламәтлек торышын 

исәпкә алып формалаштыру, укучыларны физик культура һәм спорт белән шөгыльләнүгә җәлеп 

итү өчен шартлар тудыру.; 

- уку дәресләре вакытында физкультура чараларын тормышка ашыру; 

- балалар сәламәтлегенә һәм аларның физик тәрбиясенә ата-аналарның (аларны алыштыручы 

затларның) җаваплы мөнәсәбәтен формалаштыру;; 

- укучылар катнашында спорт чараларын оештыру һәм үткәрүгә булышлык күрсәтү. 

          Шулай ук физик культура һәм эш урыны, яшәү урыны һәм гражданнарның ял итү урыны 

буенча спорт мөһим урын алып тора. 

          Җирле үзидарә органнары шулай ук яшәү урыны һәм ял итү урыны буенча физик культура 

һәм спортны үстерү өчен шартлар тудырырга тиеш, шул исәптән физик культура һәм спорт 

өлкәсендә белгечләрне җәлеп итү юлы белән дә. 

          Шуңа бәйле рәвештә, физик культура һәм спорт өлкәсендә муниципаль сәясәтнең 

өстенлекле юнәлеше-эшчәнлекнең әлеге өлкәсенә ярдәм итү һәм җирлек халкына физик культура 

һәм спорт белән даими шөгыльләнү мөмкинлеген тәэмин итү өчен шартлар тудыру буенча 

кирәкле системалы чаралар күрү. 

 

 

2.Муниципаль программаны тормышка ашыру өлкәсендәге өстенлекләр, максат, 

бурычлар һәм күрсәткечләр (Индикаторлары) максатка ирешү һәм бурычларны хәл итү 

күрсәткечләре, төп көтелгән ахыргы нәтиҗәләр, муниципаль программаны тормышка 

ашыру сроклары 

 

Әлеге муниципаль программа югарыда күрсәтелгән актларны гамәлгә ашыру 

максатларында эшләнгән.  Муниципаль программаның максаты-район халкына даими рәвештә 



физик культура һәм массакүләм спорт белән шөгыльләнү, сәламәт яшәү рәвеше алып бару 

мөмкинлекләрен тәэмин итү. 

          Әлеге максатка ирешү түбәндәге төп бурычларны хәл итү белән тәэмин ителәчәк:  

- физик культура һәм спорт белән системалы шөгыльләнүгә халыкның җәлеп итү 

дәрәҗәсен арттыру;  

- сәламәт яшәү рәвешен, физик культураны һәм спортны популярлаштыру. 

          Куелган бурычларны хәл итүгә җирле үзидарә органнары, иҗтимагый берләшмәләр 

һәм физкультура-спорт юнәлешендәге оешмаларның нәтиҗәле хезмәттәшлеге ярдәм итәчәк.  

          Муниципаль программаның куелган бурычларын үтәү ярдәм итәр дип көтелә: 

- халыкның уртача гомер озынлыгын арттыру; 

- халыкның, бигрәк тә эшкә яраклы халкының тормыш сыйфатын күтәрү; 

- икътисадның төрле тармакларында хезмәт җитештерүчәнлеген арттыруга йогынты ясый 

торган шартлар тудыру; 

- икътисадның төрле секторларында халыкның вакытлыча эшкә яраксызлыгы кимүгә 

йогынты ясый торган шартлар тудыру; 

- балигъ булмаганнар тарафыннан кылынган яки алар катнашында кылынган җинаятьләр 

саны кимүгә йогынты ясый торган шартлар тудыру. 

   Муниципаль программаны тормышка ашыруның көтелгән ахыргы нәтиҗәләре физик 

культура һәм массакүләм спорт өлкәсендә Сан һәм сыйфат күрсәткечләренең яхшыруы, аерым 

алганда, физик культура һәм спорт белән даими шөгыльләнүче халыкның артуы, 2020 елга 

яшьләрне физкультура һәм спорт белән даими шөгыльләнүгә җәлеп итү белән характерлана. 

3.   

Муниципаль программаны тормышка ашыру өчен кирәкле финанс чараларының күләме, 

төп чараларның характеристикасы. 

 

          Муниципаль программа кысаларында билгеләнгән максатка ирешү өчен «физик тәрбия һәм 

физкультура чараларын, массакүләм спорт чараларын оештыру һәм үткәрүне тәэмин итү»дигән 

төп чараны тормышка ашыру күздә тотыла.  

          Чараның максаты-район халкын физик культура һәм массакүләм спорт белән даими 

шөгыльләнүгә җәлеп итү.  

          Чараны тормышка ашыру кысаларында планлаштырыла: 

- район территориясендә физик культура һәм массакүләм спортны үстерү өчен шартлар 

тәэмин итү;; 

- муниципаль рәсми физкультура чаралары һәм спорт чаралары үткәрүне оештыру;; 

физик культура һәм массакүләм спортны үстерү өчен башка чаралар тәэмин итү. 

          Әлеге муниципаль программаны тормышка ашырганда һәм куелган максатларга 

ирешү өчен мөмкин булган макроикътисади, социаль, операцион һәм башка куркынычларны 



исәпкә алырга кирәк. Программаны уңышлы тормышка ашыруның иң мөһим шартлары-әлеге 

хәвеф-хәтәрләрне минимальләштерү.  

          Бюджет дефициты барлыкка килү һәм шуның аркасында финанслауның җитәрлек 

дәрәҗәдә булмавы, шулай ук физкультура-спорт юнәлешендәге иҗтимагый берләшмәләр һәм 

оешмалар эшчәнлеген финанслауның тотрыклы чыганагы булмау белән бәйле финанс рисклары 

физик культура һәм массакүләм спорт белән шөгыльләнүче затлар санын сизелерлек киметергә 

мөмкин. 

          Макроикътисади хәвеф-хәтәрләрне һәм алар белән бәйле финанс рискларын гамәлгә 

ашыруга муниципаль программаны гамәлгә ашыруга тискәре йогынты ясарга мөмкин. 

Программа кысаларында югарыда күрсәтелгән куркынычлар белән идарә итү мөмкинлеге юк. 
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          Мәдәният һәм сәнгатьне, музейларны, китапханә эшен үстерү, районның тарихи-мәдәни 

мирасын саклау, районның милли мәдәният традицияләрен саклау һәм үстерү, үзешчән сәнгать 

коллективлары һәм башкаручыларның, районның сынлы һәм декоратив-гамәли сәнгать 

осталарының иҗади мөмкинлекләрен тормышка ашыру өчен шартлар тудыру, балаларга һәм 

яшьләргә эстетик әхлакый тәрбия бирү, районның яшь талантларына ярдәм итү өчен шартлар 

тудыру, Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

         1. "Чирмешән муниципаль районы мәдәниятен 2020-2022 елларга үстерү» муниципаль 

программасын раслау (кушымта). 

        2. Программаны тормышка ашыруда катнашучы Чирмешән муниципаль районы 

учреждениеләре һәм оешмалары җитәкчеләренә программа чараларының үтәлешен тәэмин 

итәргә. 

        3. Чирмешән муниципаль районының финанс-бюджет палатасына (Ш. Ф. Гатин) 

«мәдәният " тармагы буенча каралган бюджет чаралары кысаларында Программа чараларын 

гамәлгә ашыруга акча бүлеп бирүне күздә тотарга. 

        4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны муниципаль район Башкарма комитеты 

җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасарына йөкләргә. 
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заказчысы-координаторы 

 Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Программаны Эшләүче ТР Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының  “Мәдәният 

бүлеге” МУ 

Программаның 

Максатлары 

 

 Татарстан Республикасы халкының мәдәният, сәнгать, кинематография 

өлкәсендәге агымдагы ихтыяҗларын канәгатьләндерү һәм яңа 

ихтыяҗларын формалаштыру. 

 Район халкы һәм республика кунаклары өчен мәдәният учреждениеләренең 

кызыксындыручанлыгын арттыру. 

 Программаның 

бурычлары 

    1. Мәдәният һәм сәнгатьне үстерү өчен шартлар тудыру, районның 

тарихи-мәдәни мирасын саклау. 

    2.Музейларны җәмгыять үсешенең мөһим ресурсы буларак, алар 

тарафыннан социаль-мәдәни функцияләрне гамәлгә ашыру өчен 

комплекслы үстерү. 

    3.Китапханә хезмәте күрсәтү системасын үстерү, гражданнарның үзләренең конституциячел хокукларын 

тормышка ашыруны тәэмин итә ала торган мәгълүматка һәм белемнәргә ирекле үтеп керү, 

шулай ук китапханәләрдә сакланучы милли мирасны саклап калу. 

   4.Районның милли мәдәнияте традицияләрен саклап калу. 

    5.Киноның тотрыклы үсешенә ирешү. 

  6. Мәдәният учреждениеләренең матди-техник базасын ныгыту. 

  7.Мәдәният учреждениеләрен югары квалификацияле белгечләр белән 

тәэмин итү. 

Программаны тормышка 

ашыру сроклары 

2020-2022 еллар  

Ярдәмче программалар 

исемлеге 

1.  “Чирмешән муниципаль районында музей эшен саклау һәм үстерү"  

ярдәмче программасы 

2.  “ТР Чирмешән районында яшәүче халыкның тарихи мирасын җыю, 



өйрәнү һәм пропагандалау " ярдәмче программасы. 

3.  “Чирмешән муниципаль районында китапханә эшен үстерү " 

ярдәмче программасы 

4.  “Милли мәдәниятне һәм кинематографияне саклау һәм үстерү " 

ярдәмче программасы 

5.  Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитетының» “Мәдәният бүлеге” муниципаль учреждениясенең  

мәдәният учреждениеләре үзәкләштерелгән хисаплылыгы. 

Финанслау күләме һәм 

чыганаклары 

2020 елга исәпләнгән Программаны финанслауның гомуми күләме - 2022 

елга ТР Чирмешән муниципаль районы бюджеты хисабына финанслауның 

гомуми күләме-170060,53 мең сум.: 

2020ел – 55616,31 мең сум. 

2021 ел-57048,76 мең сум.   

2022 елда-57395,46 мең сум 

Программаны тормышка 

ашыруның көтелгән 

нәтиҗәләре 

Районның социаль-мәдәни үзгәртеп коруларында мәдәният, сәнгать 

учреждениеләренең ролен арттыру. 

Район халкының интеллектуаль әхлакый һәм иҗади потенциалын күтәрү. 

Районның мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерү, шулай ук үзешчән халык 

иҗатын үстерү. 

Иҗат коллективлары һәм анда катнашучылар санын 10% - ка, чаралар-20% 

- ка, тамашачылар белән танышу 30% - ка, киносеансларга йөреш 10% - ка, 

алардан тулай җыем 10% - ка, Музейлар йөрешен 50% - ка кадәр арттыру%, 

Үзәкләштерелгән китапханәләр системасын мәгълүматлаштыруны 100% ка, 

фондны комплектлаштыруны 5% ка, мәдәният өлкәсендә кадрлар 

потенциалын үстерүне 15% ка арттырырга. 

Программаны 

Башкаручылар  
  Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитетының " “Мәдәният бүлеге» муниципаль учреждениесе; 

  Муниципаль бюджет учреждениеләре: 

  Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының " 

Мемориаль үзәге» ; 

  Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының  

“Тарихи-туган якны өйрәнү музее"; 

 Чирмешән муниципаль районының   “Чирмешән җирлекара үзәк 

китапханәсе"; 

  Татарстан Республикасы муниципаль районнары»; 

  Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының» район 

мәдәният йорты. 

Программаны тормышка 

ашыруның 

нәтиҗәлелеген бәяләү 

Программаны тормышка ашыруның нәтиҗәлелеге күздә тотыла: 

• Район халкының мәдәният өлкәсендә күрсәтелә торган хезмәтләрнең 

сыйфатыннан канәгать булу дәрәҗәсен күтәрү 

* Мәдәни-ял итү чараларында катнашучылар санын арттыру 

• Музей учреждениеләренә йөрешне арттыру һәм музей фондын арттыру 

• Китапханәләрдә йөреш һәм китап бирү күләмен арттыру 

* Мәдәни мирас объектларын теркәү һәм паспортлаштыру 

• Кино күрсәтүне арттыру 

• Белем бирү процессының сыйфатын күтәрү 

• Түләүле хезмәтләрне арттыру 

 • 2012-2019 елларга Муниципаль мәдәният учреждениеләрендә 

хезмәт өчен түләү системасын этаплап камилләштерү 

программасы нигезендә хезмәт хакын арттыру, Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 26 ноябрендәге 2190 – р 

номерлы күрсәтмәсе белән расланган 



Программа үтәлешен 

контрольдә тотуны 

оештыру системасы 

Программаны тормышка ашыруны координацияләү һәм контрольдә тоту 

эшен Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитеты башкара 

 

 

Программаны тормышка ашыру өлкәсенең гомуми характеристикасы 

 

Район мәдәният йортында бүгенге көндә 26 кеше эшли. Биредә төрле юнәлештәге 27 клуб 

формированиеләре һәм иҗат коллективлары уңышлы эшли, аларда 588 кеше эшли, шуларның 

215е-балалар, 276сы-өлкәннәр, 93е-яшьләр.  Клуб оешмалары җитәкчеләре алдына халыкның 

мәгълүматлы булуын арттыру, берләшмәләрнең эшчәнлеге һәм, нәтиҗәдә, коллективларга яңа 

катнашучылар җәлеп итү бурычы куелды.  Һәм бу бурыч үтәлде. Район мәдәният йортының 

соңгы 3 елдагы эшчәнлегенә анализ ясап, ел саен клуб формированиеләре арта, клуб 

оешмаларында катнашучылар саны арта бара, дип ышанып әйтергә була.  

       Бүгенге көндә район мәдәният йортында «Умырзая» халык вокаль ансамбле, татар халык 

театры («Тамаша» ның 2 балалар төркеме, «добрее»), Валентина Кандрова исемендәге 

ветераннар вокаль ансамбле, «Илһам» татар вокаль ансамбле, «Умырзая» татар халык вокаль 

ансамбле, «Юность» хореография коллективы (өлкән төркем), «Радуга» хореография 

коллективы (урта төркем), «Ядкарь» ветераннар татар вокаль ансамбле, «Ноктюрн» балалар 

вокаль ансамбле, «Кадетлар» хореография коллективы (өлкән һәм урта төркем) эшли. төркем-

төркем), «Шатлык» хореография түгәрәге (кече төркем), «Акварель» хореография түгәрәге 

(урта төркем), «Балачак» курчак театры түгәрәге (урта төркем), баянчылар ансамбле, 

«Чирмешән энжеләре-1» һәм «Чирмешән энжеләре-2» яшьләр эстрада төркеме, «Күңелле 

ноткалар» җыр сөючеләр клубы, «балалар китапханәсе» һәвәскәрләр берләшмәсе, «Доброе 

сердце» яшь волонтерлар клубы, «Семья» клубы, «Яшь мәдәният хезмәткәре» клубы, «Яшь 

мәдәният хезмәткәре» клубы. "Самант" чуаш вокаль ансамбле. 

 

         2019 елда «район мәдәният йорты» МБУ буенча барлыгы 265 кинофильм күрсәтелде, 

шуларның 167-е балалар өчен.  Районның 1 кино җайланмасы өчен 265 киносеанс үткәрелгән, 

шуларның 120се хәйрия киносеанслары. Барлыгы 3658 тамашачыга хезмәт күрсәтелде, шул 

исәптән 2767 балалар, 2036 тамашачы хәйрия күрсәтүендә. 2019 елда кинофильмнар күрсәтүдән 

тулай җыем 57600 сум тәшкил итте. Кино җайланмаларында уртача 6-10 кинофильм күрсәтелә.   

Фильмнарны рекламалау өчен афишалар кулланыла, алар развешиваются кимендә дүрт урында. 

 

1.Максатлары 

          "Район мәдәният йорты» муниципаль бюджет учреждениесе максатларда эшчәнлек алып 

бара: 

 - Чирмешән муниципаль районында халык иҗатын өйрәнү, саклау, үстерү һәм пропагандалау.; 

 -Чирмешән муниципаль районы халкы өчен клуб оешмаларының хезмәт күрсәтү спектрын 

киңәйтү, халык иҗатын һәм мәдәни-ял эшчәнлеген үстерү өчен мәдәни-агарту учреждениеләре 

эшчәнлеген методик җитәкчелек итү, мәгълүмати-методик тәэмин итү һәм координацияләү 

функцияләрен тормышка ашыру.  Учреждениенең бурычлары булып торалар: 

 - Чирмешән муниципаль районы территориясендә үзешчән берләшмәләргә һәм иҗат 

коллективларына ярдәм итү һәм аларны үстерү өчен шартлар тудыру; 

 - Чирмешән муниципаль районында яшәүче милләтләрнең һәм халыкларның мәдәни 

традицияләрен саклап калу, халык иҗатын һәм профессиональ булмаган сәнгатен үстерүгә 

максималь ярдәм күрсәтү;; 

 - мәдәни-ял итү эшчәнлегенә мониторинг системасын оештыру ;  

 - иҗади эш тәҗрибәсен өйрәнү, гомумиләштерү һәм тарату; 

 - мәдәният өлкәсе җитәкчеләренең һәм белгечләренең укуларын, квалификацияләрен күтәрүне 

оештыру; 



 -Чирмешән муниципаль районы халкының төрле социаль-яшь төркемнәрендәге ихтыяҗларын 

исәпкә алып, мәдәни ялны оештыруның заманча формаларын, инновацион методларны, яңа 

технологияләрне кертү һәм үстерү;; 

 - Чирмешән муниципаль районы халкы арасында мәдәни-массакүләм чаралар үткәрү, тәрбия, 

агарту, ял оештыру һәм үткәрү өлкәсендә мәдәният учреждениеләренең эш формаларын һәм 

методларын оештыру һәм үстерү; 

 - үз эшчәнлеге юнәлеше буенча милләтара хезмәттәшлекне оештыру. 

- кино челтәренең тотрыклы үсешенә ирешү. 

\ 

2. Анализ состояния 
район мәдәният йорты программа чаралары комплексы аларны хәл итүгә юнәлдерелгән берничә 

проблеманы ачыклады. 

1. "Район мәдәният йорты» Муниципаль бюджет учреждениесенең торышы эшнең яңа 

формаларын кертү, килүчеләрнең ихтыяҗлар спектрын киңәйтү белән бәйле эшчәнлеккә 

сыйфатлы үзгәрешләр кертүне таләп итә. 

2. Район мәдәният йорты эшчәнлегенең мөһим өлеше булып иҗат коллективлары һәм 

һәвәскәрләр формированиеләре санын арттыру тора. 

3.  Булган җиһазларны системалы яңарту, компьютерлар һәм программа продуктлары 

сатып алу таләп ителә, бу район мәдәният йорты эшчәнлеген үстерергә мөмкинлек бирәчәк 

4. Зәгыйфь матди-техник база-заманча җиһаз булмау, сәхнә костюмнарын һәм аяк киемен 

яңартырга кирәк. 

5. Кадрлар потенциалын камилләштерү, хезмәткәрләрне матди һәм мораль яктан бүләкләү 

механизмнарын, яшь белгечләрне беркетү өчен чаралар системасын үстерү игътибар таләп итә. 

Әлеге программаны кабул итү төп проблемаларны хәл итәргә һәм мәдәният йортының заманча 

моделен булдырырга мөмкинлек бирәчәк . Ахыр чиктә, программаны тормышка ашыру район 

мәдәният йортының сыйфатын сизелерлек яхшыртачак һәм җәлеп итүчәнлеген арттырачак. 

 

3. Программаны тормышка ашыру механизмы 

 

Ел саен муниципаль заказчы – программаның координаторы буларак, Чирмешән муниципаль 

районы Башкарма комитетының «мәдәният бүлеге» муниципаль учреждениесе программа 

үтәлешенең барышын контрольдә тота. 

Программаны тормышка ашыруны контрольдә тоту системасы үз эченә ала: 

 - Периодик хисап нигезендә программаны башкаручыларның эшчәнлеген үтәү һәм 

координацияләү мониторингы; 

 - Бүлеп бирелгән финанс чараларының максатчан һәм нәтиҗәле кулланылышын контрольдә 

тоту; 

 – Программа чараларын тормышка ашыруның социаль-икътисадый нәтиҗәлелеген бәяләү. 

 

4. Программаны тормышка ашыруның көтелгән төп нәтиҗәләре 

  

Районның мәдәниятен үстерү, мәдәни мирасын саклау өчен шартлар тудыру. 

• Районның милли мәдәнияте традицияләрен саклап калу. 

* Үзешчән сәнгать коллективларының һәм башкаручыларның иҗади мөмкинлекләрен 

тормышка ашыру өчен шартлар тудыру. 

• Кино челтәренең тотрыклы үсешенә ирешү. 

• Балаларга һәм яшьләргә эстетик әхлакый тәрбия бирү өчен шартлар тудыру, районның яшь 

талантларына ярдәм итү. 

* Район мәдәният йортының матди-техник базасын ныгыту • 



 

МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ БУЕНЧА ЧАРАЛАР ПЛАНЫ 

1. Һөнәри сәнгатькә һәм һөнәри иҗатка ярдәм итү 

 

№ п/п                Чараның атамасы 

 
Чыгымнар 

суммасы 

2020 

Чыгымнар 

суммасы 

2021 

Чыгымнар 

суммасы 

2022 

Финанслау чыганагы 

1. “Созвездие-Йолдызлык " эстрада сәнгате 

яшьләр фестивале  

255,00 200,00 250,00 Җирле бюджет 

2. Уйна гармун 35,00 35,00 35,00 Җирле бюджет 

 Барлыгы 290,00 235,00 285,00  

 

 

 

 

  

2. Милли мәдәниятне саклау һәм үстерү 

№ Чараның атамасы Чыгымна

р суммасы 

2020 

Чыгымн

ар 

суммасы 

  

2021 

Чыгымн

ар 

суммасы 

2022 

Финанслау 

чыганагы 

1. Сабантуй һәм Россиянең бер төбәгендә Сабантуй бәйрәме   350,00 

 

 300,00 

 

 350,00 

 

Җирле бюджет 

2. Республика көне 30,00 10,00 10,00 Җирле бюджет 

3. Милли бәйрәм-Нәүрүз. 3,00 2,00 2,00 Җирле бюджет 

4. Май чабу, Кыш озату бәйрәме. 2,00 2,00 2,00 Җирле бюджет 

5. Яңа ел бәйрәмнәре. Раштуа очрашулары, утырулар. 2,00 1,00 1,00 Җирле бюджет 

6. Балалар өчен пасхаль күңел ачулар, уеннар, әйлән-бәйлән. 5,00 1,00 1,00 Җирле бюджет 

7.  « Ак калфак» та «Каз өмәсе» 2,00 1,00 1,00 Җирле бюджет 

8. Уяв " Чуаш милли бәйрәме. 3,00 1,00 1,00 Җирле бюджет 

 



9. Яшьләр өчен Яңа ел Бал-Маскарадлары. 10,00 10,00 10,00 Җирле бюджет 

10 Үзәк чыршыны ачу 10,00 10,00 10,00 Җирле бюджет 

11 Ветераннар өчен Чыршы бәйрәме 70,00 100,00 100,00 Җирле бюджет 

12 Физик мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Чыршы бәйрәме  80,00 110,00 110,00 Җирле бюджет 

13 Иске Яңа ел бәйрәме 5,00 10,00 10,00 Җирле бюджет 

14 Балалар өчен яңа ел тамашасы. 10,00 10,00 15,00 Җирле бюджет 

15. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне. Гаилә бәйрәмнәре. 10,00 1,00 1,00 Җирле бюджет 

16. Әниләр Көне. (бәйрәм концертлары, күп балалы аналарны, солдат 

әниләрен, тыл хезмәтчәннәрен хөрмәтләү) 

80,00 120,00 120,00 Җирле бюджет 

17. Ватанны Саклаучылар Көне.  7,40 40,00 40,00 Җирле бюджет 

18. Үзешчән сәнгать смотры 300,00 150,00 150,00 Җирле бюджет 

19 Халыкара өлкәннәр көне.( концертлар, ветераннарны һәм тыл 

хезмәтчәннәрен хөрмәтләү) 

70,00 100,00 100,00 Җирле бюджет 

20. Халыкара хатын-кызлар көне. Бәйрәм чаралары. 80,00 100,00 100,00 Җирле бюджет 

21. Мәдәният хезмәткәрләре көне. Һөнәри бәйрәм. 15,00 20,00 20,00 Җирле бюджет 

22. Яшьләр көзге балы.  15,00 1,00 1,00 Җирле бюджет 

23. Җиңү Көне. Тематик чаралар циклы. 90,00 100,00 100,00 Җирле бюджет 

24. Чәчәкләр бәйрәме 10,00 10,00 10,00 Җирле бюджет 

25. Иң яхшы мәдәният хезмәткәре " конкурсы» 20,00 20,00 20,00 Җирле бюджет 

26. Район хәрби хезмәткә чакырылучылар көне 10,00 5,00 5,00 Җирле бюджет 

27. Мини-мисс «район матурлык һәм талантлар конкурсы» 16,00 5,00 5,00 Җирле бюджет 

28 Чирмешән чибәре " район конкурсы» 10,00 10,00 10,00 Җирле бюджет 

29. ШТМ эш контенгененты район фестивале 350,00 250,00 250,00 Җирле бюджет 

 Барлыгы: 1665,40 1500,00 1500,00 Җирле бюджет 

 

3. Милләтара мәдәни хезмәттәшлекне алга таба үстерү 

һәм милли-мәдәни җәмгыятьләр һәм автономияләр белән мөнәсәбәтләрне җайга салу 

№ Чараның исеме Чыгым

нар 

суммас

ы 

2020 

Чыгым

нар 

суммас

ы 

  

2021 

Чыгым

нар 

суммас

ы 

2022 

Финанслау 

чыганагы 



1 Катнашу худ. республиканың эре, халыкара һәм Россия конкурсларында 

аерым башкаручылар һәм коллективлар: 

- »Уяв " -республика чуаш мәдәнияте бәйрәме 

- »Каравон " -Бөтенроссия рус фольклоры фестивале 

- »Валда шинясь " - мордва мәдәниятенең республика бәйрәме 

- "Сабантуй» - Россиянеке 

100,00 100,00 100,00 Җирле бюджет 

2 Татар фольклор коллективларының «Түгәрәк уен " республика конкурсында 

катнашу” 

80,00 95,00 95,00 Җирле бюджет 

3 Республика этномәдәни фестивалендә катнашу 10,00 10,00 10,00 Җирле бюджет 

4 «Безнең йорт-Татарстан» 20,00 25,00 30,00 Җирле бюджет 

5 Ветераннары арасында Республика үзешчән башкаручылар фестивале 

“Балкыш "(«Сияние) 

20,00 15,00 15,00 Җирле бюджет 

6 Район театр коллективларының «Иделкәем», «Иделйорт " республика 

конкурсында катнашуы» 

 60,00  50,00  60,00 Җирле бюджет 

 Барлыгы: 290,00 295,00 310,00  

 

4. Район мәдәният йортында бюджет акчаларын тоту нәтиҗәлелеген арттыру 

 

№ Атамасы Сумма ( мең 

сумнарда ) 

2020 

Сумма (мең 

сумнарда) 

2021 

Сумма  

( мең сумнарда ) 

2022 

Финанслау чыганагы 

1 Театр өчен курчак сатып алу 

Сәхнә костюмнары 

Сәхнә аяк киеме 

Буй курчаклар 

Карнавальные костюмнар 

Чуаш һәм мордва стилендәге чатырлар 

сатып алу 

кабинетлар өчен җиһазлар. 

Кабинетлар өчен пәрдә һәм челтәр 

Стендлар һәм баннерлар 

100,00  

 

350,00 

250,00 

150,00 

200,00 

90,00 

1000,00 

100,00 

100,00 

140,00  

 

230,00 

300,00 

150,00 

200,00 

 

- 

- 

- 

140,00  

 

230,00 

300,00 

150,00 

200,00 

 

- 

- 

- 

Җирле бюджет 



 

2020-2022 елларга матди-техник базаны ныгытуга юнәлдерелгән бюджеттан тыш акчалар  

 

Атамасы Саны Үлчәү 

берәмлеге 

Сумма (мең 

сумнарда) 

2020 

Сумма (мең 

сумнарда 

2021 

Сумма (мең 

сумнарда 

2022 

Финанслау чыганагы 

Услуги по ремонту сценических 

костюмов 

1 шт. 15,00 25,00 25,00 

 

Бюджеттан тыш акчалар 

Приобретение компьютера 

 

1 шт. 45,00 45,00 45,00 Бюджеттан тыш акчалар 

Приобретение ноутбуков 2 шт. 80,00 70,00 70,00 Бюджеттан тыш акчалар 

Приобретение телефона АОН 1 шт. 10,50   Бюджеттан тыш акчалар 

Итого 150,50 140,00 140,00 Бюджеттан тыш акчалар 

Кинотеатральная прокатная плата  45,00 50,00 55,00 Бюджеттан тыш акчалар 

ВСЕГО 195,50 190,00 195,00  

 

 Объем и источники финансирования 

 Җирле бюджет 

(мең сумнарда 

2020 

Җирле бюджет 

мең сумнарда.) 

2021 

Җирле бюджет (мең 

сумнарда 

2022 

Бюджеттан тыш акчалар 

(мең сумнарда 

2020-2022г.г. 

2 Техник чаралар: 

Музыкаль аппаратура  

Триммер 

 

150,00 

30,00 

 

 

100,00 

- 

 

50,00 

- 

Җирле бюджет 

 Барлыгы 2.520,00 1.370,00 1.370,00  



Дәүләт хезмәтләре күрсәтүне тәэмин итү 12828,85 14287,20          16552,80 275,00 

Мәдәният өлкәсендә чаралар 1665,40 1850,00 2150,00  

Барлыгы 14494,25 16137,20          18702,80 275,00 

 

 

 

2020-2022 елларга  "Татарстан Республикасы Чирмешән районында яшәүче халыкның тарихи мирасын җыю, өйрәнү һәм пропагандалау 

буенча”  

 ярдәмче программа 

 

 

  Программа  паспорты  

Программаның исеме 2020 елга «Татарстан Республикасы Чирмешән районында яшәүче халыкның тарихи мирасын 

җыю, өйрәнү һәм пропагандалау буенча» Программа. 

Муниципаль заказчы - программаның 

координаторы 

Заказчысы-Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитеты. 

Координаторы - Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының «Мәдәният бүлеге» 

муниципаль учреждениесе 

Программаны эшләүче ТР Чирмешән муниципаль районының  “Тарихи-туган якны өйрәнү музее» муниципаль 

бюджет учреждениесе 

Төп башкаручы ТР Чирмешән муниципаль районының» тарихи-туган якны өйрәнү музее " муниципаль бюджет 

учреждениесе 



Программаның максатлары       Туган як тарихы, мәдәнияте һәм табигате турында белем формалаштыру нигезендә 

патриотик, әхлакый, эстетик тәрбия бирүнең төп максаты, шәхесне үстерү. Музейда балаларны 

һәм мәктәп укучыларын тәрбияләү - төп юнәлешләрнең берсе, мәдәни-белем бирү эшчәнлеге.  

Беренче урында элеккечә традицион эш формалары кала-бу экскурсияләр һәм лекцияләр. 

“Истәлекле һәм истәлекле даталар календаре " - музей хезмәткәрләренең өстәл китабы.  

Күргәзмә эшчәнлеге бүгенге көндә актуаль булып кала. 

Көтелгән ахыргы нәтиҗә «Тарихи - туган якны өйрәнү музеена» керүче халыкның чагыштырма авырлыгын арттыру - 

2020-2022 елларда йөреш дәрәҗәсен 35% ка җиткерү  

–музейның матди-техник базасын ныгыту   

 –"Уңайлы мохит”  программасы буенча мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен музей 

заллары буйлап йөрү һәм керү мөмкинлеген яңадан җиһазландырырга.                                  

 –район һәм туризмның җәлеп итүчәнлеген арттыру 

Программаны тормышка ашыру вакыты 2020 – 2022 еллар 

Финанслау күләме һәм чыганагы 2020-2022 елларга исәпләнгән Программаны Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы бюджеты хисабына финанслауның гомуми күләме-6550,27 мең сум.: 

2020 ел-2 833,27 мең сум. 

2021 ел-1780,00 мең сум. 

2022 ел - 1937,00 мең сум. 



 

I.   Программаны тормышка ашыру өлкәсенең гомуми характеристикасы. 
 

"2020 елга Чирмешән муниципаль районында музей эшен үстерү» максатчан программасы «2014-

2020 елларга Татарстан Республикасы мәдәниятен үстерү» дәүләт программасы нигезендә («2014-

2020 елларга Татарстан Республикасында музей эшен үстерү»ярдәмче программасы) эшләнде.  

     Программа төбәк музейлары эшчәнлегенең норматив-хокукый базасы нигезендә Чирмешән 

муниципаль районында музей эшенең максатлары, бурычлары һәм үсеш юнәлешләре: «Мәдәният 

турында» 1998 елның 3 июлендәге 1705 номерлы, «Татарстан Республикасының дәүләт телләре һәм 

Татарстан Республикасында башка телләр турында» 1992 елның 8 июлендәге 1560-Х11 номерлы, 

«Татарстан Республикасы документларының мәҗбүри түләүсез нөсхәсе турында «2005 елның 18 

гыйнварындагы 5-ТРЗ номерлы, "Татарстан Республикасының мәгълүмат системалары һәм 

мәгълүматы турында" 2007 елның 13 ноябрендәге 58-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

законнары», » Россия Федерациясе музейларында Россия Федерациясе Музей фонды турында «2003 

елның 10 гыйнварындагы 15-ФЗ номерлы Федераль закон турында» 1999 елның 10 декабрендәге 

813 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары..Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районының «тарихи - туган якны өйрәнү музее» муниципаль бюджет 

учреждениесе Чирмешән муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе 06.04.2015 ел, №237 

карары белән оештырылды. 

 Музейга килүчеләр саны алты меңнән артык кеше, ягъни район халкының 30% тан артык....Хәзерге 

вакытта»тарихи-туган якны өйрәнү музее"муниципаль бюджет учреждениесенең мөлкәтенә һәм 

экспонатларына инвентаризация үткәрелде. 2019 елның 1 ноябренә музейда 4103 кеше булды. 

Музей фонды: 2281 төп фонд һәм 1043 ярдәмче фонд. Фондлар планлы рәвештә тулылана.                

Штат расписаниесе: 5 кеше-белгечләр һәм директор, 4 кеше-техник персонал.                  

  1. Музей эшенең торышын анализлау сыйфат һәм оптималь сыйфат белән характерлана 

       яңа мәгълүмати технологияләр кертү, спектрны киңәйтү белән билгеләнгән музей 

эшчәнлегендәге үзгәрешләр   

       мәгълүмати ихтыяҗларын килүчеләр.         

 2.музей эшчәнлегенең мөһим өлеше булып музей фондын формалаштыру тора. Фонд белән эшләү 

өчен бар                        

       8 зал һәм фондсаклагычлар. Әмма килүчеләр соравына җавап бирү өчен шактый зур яңарту 

фондлары кирәк.   

бик акрын бара. Сәбәпләрнең берсе-аерым экспонатларны сатып алу өчен финанс мөмкинлекләре 

булмау.  

  3.Музей процессын компьютерлаштыру белән мәгълүмати киңлекне киңәйтү. Яңарту таләп ителә    

       җиһазлар, компьютерлар һәм программа продуктлары сатып алганда, бу музей эшен үстерергә 

мөмкинлек бирә. 

  4. Музейның матди-техник базасын ныгыту-җиһазларны яңарту, җиһазларны саклау чараларын 

һәм саклау чараларын ныгыту фондлары куркынычсызлык.. 

  5. Музейның кадрлар потенциалын камилләштерү, матди һәм мораль механизмнарны үстерү 

игътибар таләп итә  хезмәткәрләрне бүләкләү, кадрларны ныгыту буенча чаралар системасы. Әлеге 

программаны кабул итү төп бурычларны хәл итәргә мөмкинлек бирәчәк . 

        музей тармагы проблемалары һәм район халкына музей-мәгълүмат хезмәте күрсәтүнең заманча 

моделен булдыру. Эчендә   ахыр чиктә, программаны тормышка ашыру музей хезмәтләренең 

сыйфатын сизелерлек яхшыртачак. 

II. Программаның төп максатлары һәм көтелгән нәтиҗәләре  

-Гражданнарга үзләренең конституциячел хокукларын тормышка ашыруны тәэмин итә торган музей 

хезмәте күрсәтү системасын үстерү;                                                                                                                                        

- Районның тарихи-туган якны өйрәнү музеенда саклана торган милли мәдәни мирасны саклау. 

 

III. Программаның төп бурычлары. 

- Музей хезмәте күрсәтүнең нәтиҗәле системасын тәэмин итү;                                        

- Музей фондының актуальлеген һәм сакланышын тәэмин итү;                                                  

- ТР музей челтәренең бердәм мәгълүмат системасы үсеше;                                         



- Музей эшчәнлеген модернизацияләү һәм музейның матди-техник базасын ныгыту;                                                                                                          

 - Өзлексез һөнәри белем бирү һәм квалификация күтәрү системасын үстерү. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////                                                                                     

                                                                               



 

 

Программа чаралары исемлеге 

№ 

 

     1 

Чараның исемлеге 

                          2 

Үтәү 

вакыты(еллар)3 

Муниц. 

бюджет 

4 

Бюджеттан 

тыш. чыганак. 

5 

Барлыгы   

 

6 

Башкаручылар       

 

7 

Туган як тарихы, мәдәнияте һәм табигате турында белем формалаштыру нигезендә патриотик, әхлакый, эстетик тәрбия бирү, шәхесне үстерү буенча 

оештыру чаралары 

- 

- 

- 

- 

Фотокүргәзмәләр һәм башка чаралар 2020-2022 г.г. 15,0      - 15,0 Музей хезмәткәрләре 

Истәлекле һәм истәлекле даталар календаре 2020-2022 г.г. 14,5      - 14,5 Хезмәткәрләр  

Кадрларны әзерләү һәм яңадан әзерләү 2020 –2022 г.г. 10,0      - 10,0 Белгечләр 

 

Районның инвестицион җәлеп итүчәнлеге һәм пространстволы үсеше коралы буларак, музейларга дәүләт ярдәме күрсәтү 

- Музейны яңа техник чаралар белән тәэмин итү 2020-2022 г.г. 36,0 - 36,00 директор 

Район һәм туризмның җәлеп итүчәнлеген арттыру 

- Туризм үсеше 2020-2022 г.г. 160,0  160,00  

Шәхеснең һәм гомумән җәмгыятьнең мәдәни һәм рухи потенциалын тормышка ашыруга ярдәм итүче районның һәр кешесе өчен уңайлы мәдәни 

мохит булдыру 



 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының  “Мәдәният бүлеге”  МУ мәдәният 

учреждениеләренең 2020-2022 елларга үзәкләштерелгән хисаплылыгы"  

ярдәмче программасы 

 

ПРОГРАММА  ПАСПОРТЫ  

Программаның исеме Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының «Мәдәният бүлеге » МУ 

Мәдәният учреждениеләренең 2020-2022 елларга "үзәкләштерелгән хисаплылыгы; 

Муниципаль заказчы - 

программаның координаторы 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы башкарма комитеты. 

Программаны эшләүче ТР Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының " Мәдәният бүлеге» муниципаль учреждениесе 

Төп башкаручы «Мәдәният бүлеге» эшчәнлегенең максаты-район халкына мәдәни хезмәт күрсәтү һәм балаларга өстәмә белем 

бирү буенча муниципаль мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген оештыру һәм координацияләү 

Программаның максатлары  1.Мәдәният идарәсе функцияләрен гамәлгә ашыру, шул исәптән: 

-музей учреждениеләре; 

- китапханә учреждениесе; 

- мәдәни-ял итү учреждениесе һәм кинематография; 

-балаларга өстәмә белем бирү  

2.Чирмешән муниципаль районының бюджет акчаларын алучы оешмалар өчен, финанс чыгымнары нормативын 

- “Уңайлы мохит " программасын тормышка 

ашыру 

    башкарылды 

 

Дәүләт хезмәтләре күрсәтүне тәэмин итү, 

финанслау күләме һәм чыганаклары 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

2833,27 

1780,00 

1937,00 

 2833,27 

1780,00 

1937,00 

 

2020-2022 елларга Программа чараларын гамәлгә ашыру өчен финанс чараларының гомуми күләме 6550,27 мең сум 



исәпкә алып, мәдәният өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча биремнәрне билгеләргә. 

Программаны тормышка 

ашыру вакыты 

2020-2022 еллар 

Финанслау күләме һәм 

чыганагы 

2020-2022 елларга исәпләнгән Программаны Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы бюджеты 

хисабына финанслауның гомуми күләме-4754,4 мең сум, шулардан:  

2020 ел-2298,0 мең сум. 

2021 ел-1215,7 мең сум. 

2022 ел-1240,7 мең сум. 

Көтелгән ахыргы нәтиҗә  Программаны тормышка ашыру 2020-2022 елларга ирешергә мөмкинлек бирәчәк.: 

- Муниципаль милекне саклау һәм куллануның нәтиҗәлелеге 

- Мәдәният учреждениеләрен бүлмәләр, штатлар белән тәэмин итү.  

- Мәдәният учреждениеләренең матди-техник базасын ныгыту 

- Мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү һәм әзерләүне оештыру 

- Мәдәният учреждениеләренең кредит бурычлары булмау; 



1.Программаны тормышка ашыру өлкәсенең гомуми характеристикасы 

 

Программа Чирмешән муниципаль районында мәдәният үсешенең максатлары, бурычлары һәм юнәлешләре белән таныштыра.  

Үзәкләштерелгән бухгалтерия (мәдәният) мәдәният учреждениеләре бюджет акчаларын бүлүче функцияләрен тормышка ашыруны тәэмин итә 

һәм муниципаль районның гамәлдәге законнары һәм норматив-хокукый актлары нигезендә муниципаль район бюджетының үтәлешен тәэмин итә: 

"мемориаль үзәк" МБУ; «тарихи-туган якны өйрәнү музее» МБУ; «Чирмешән җирлекара үзәк китапханә» МБУ; «Балалар сәнгать 

мәктәбе»балалар сәнгать мәктәбе. Үзәкләштерелгән бухгалтериянең штаттагы хезмәткәрләре саны өч кеше. Үзәкләштерелгән бухгалтерия үз 

вәкаләтләре кысаларында мәдәният учреждениеләрен мәгълүмат белән тәэмин итүне, мәдәният хезмәткәрләренә консультация бирүне гамәлгә 

ашыра, билгеләнгән тәртиптә мәдәният системасында дәүләт статистик хисаплылыгын җыюны, эшкәртүне, анализлауны һәм бирүне гамәлгә 

ашыра. Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә, бюджет һәм аның карамагындагы учреждениеләрнең бюджет һәм 

бюджеттан тыш эшчәнлеге буенча билгеләнгән срокларда статистик, бухгалтерлык хисаплылыгын тәкъдим итә. 

 

 

 

1.  Программаның төп максатлары 

«Мәдәният бүлеге» эшчәнлегенең максаты-район халкына мәдәни хезмәт күрсәтү һәм балаларга өстәмә белем бирү буенча муниципаль мәдәният 

учреждениеләре эшчәнлеген оештыру һәм координацияләү. 

 

3.  Программаның төп бурычлары 

 

Бүлеп бирелгән бюджет акчаларын керемнәрнең һәм чыгымнарның расланган сметасына туры китерергә. Түгел допускать кредит бурычлары 

ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре. Мәдәният учреждениеләренең финанс-хуҗалык эшчәнлегенә анализ ясарга һәм аларны 

контрольдә тотарга. Статистик, финанс-бухгалтерлык һәм салым хисапларын үз вакытында тапшырырга. 

4. Программаны тормышка ашыруның көтелгән төп нәтиҗәләре 

 Муниципаль мөлкәтне мәдәният учреждениеләренә беркетелгән мөлкәтне аларның эшчәнлеге максатларына туры китереп, закон 

тарафыннан билгеләнгән чикләрдә файдалануның сакланышы һәм нәтиҗәлелеге. Шулай ук мәдәният учреждениеләрен бүлмәләр белән тәэмин 

итү, Штатлар комплектлау, мәдәният учреждениеләренең матди-техник базасын ныгыту, мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләрен әзерләү һәм 

квалификацияләрен күтәрү, мәдәният учреждениеләренең кредитор бурычы булмау. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проблеманың асылы 

 һәм аны хәл итүне программа методлары белән нигезләү 

  

     Чирмешән муниципаль районы район территориясендә яшәүче гражданнарның үзенчәлеген 

саклап калу, милли мәдәниятне, телне үстерү өчен шартлар тәэмин итә алырлык бай мәдәни 

потенциалга ия. 

     Районда 369 клуб формированиесе эшли, аларда 4607 катнашучы һәм төрле чараларның иҗат 

коллективлары, Үзәк, балалар һәм 27 авыл филиалын үз эченә алган 29 һәркем керә ала торган 

(Ачык) китапханә эшли. Мемориаль үзәк һәм туган якны өйрәнү музее үз фондларында 

саклаучы 5336 экспонат. Районның китапханә процессы уку активлыгы, мәгълүматка 

ихтыяҗның артуы белән характерлана. Музей учреждениеләре 9381 кешегә хезмәт күрсәтә. 

Кино күрсәтү 428 сеанс тәшкил итә, шуларның 192се хәйрия киносеансы, барлыгы 7477 

тамашачыга хезмәт күрсәтелгән, шул исәптән 3570 балалар, 3907 тамашачы хәйрия тамашасына. 

Шул исәптән матди-техник базаны үстерүгә, тармак объектларын төзүгә һәм 

реконструкцияләүгә, мәдәният учреждениеләре җиһазларын комплекслы мәгълүматлаштыру 

һәм модернизацияләүгә зур акчалар тотыла. 

     Әмма мәдәният учреждениеләренең матди базасы зәгыйфь кала һәм халыкның мәдәни 

ихтыяҗлары һәм аларны канәгатьләндерү мөмкинлекләре арасындагы аерманы арттыра. Биш 

авыл китапханәсенә капиталь ремонт һәм мебельләрне яңартуга, шулай ук район үзәк 

китапханәсендә канализацияне һәм суүткәргечләрне капиталь ремонтлау кирәк.         

     Мәдәният учреждениеләренең түләүле хезмәтләрдән Кереме яхшырак булырга тели. 

       Китапханәләр эшендә иң мөһим проблемаларның берсе-китапханә фондларын сыйфатлы 

яңарту. Бүгенге көндә фондның искерүе-19%, ә балалар санының 28% тәшкил итә. Килеп туган 

хәлне анализлау күрсәткәнчә, бу проблемаларны күп кенә дәүләт, иҗтимагый, иҗади, 

коммерция оешмалары, учреждениеләр һәм хезмәтләр көчләрен берләштереп кенә хәл итеп 

була. Ә мондый хәл программа методлары белән кайбер бурычларны хәл итүне күздә тота. 

      2020-2022 елларга Чирмешән муниципаль районында мәдәниятне үстерү программасы 

дәүләт тарафыннан районда мәдәниятне үстерүгә гарантияләнгән ярдәм күрсәтергә; халыкның 

мәдәни тормышында катнашуы һәм үсеше өчен шартлар тудырырга; үзешчән сәнгать иҗатын 

үстерү; тарихи-мәдәни мирасны саклап калу; киноучреждениеләрне, прокатларны һәм 

кинофильмнарны тотрыклы үстерү; мәдәни байлыклардан файдалануны тәэмин итү; 

мәдәниятне үстерүнең өстенлекле юнәлешләренә бюджет акчаларын туплауны тәэмин итәргә 

тиеш. 

 

 

 

 

 



   

"2020-2022 ЕЛЛАРГА ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА МУЗЕЙ ЭШЕН САКЛАУ ҺӘМ ҮСТЕРҮ" ЯРДӘМЧЕ 

ПРОГРАММАСЫ 

 

 

ПРОГРАММА  ПАСПОРТЫ 

    

    Программаның исеме 

 

"Чирмешән муниципаль районында музей эшен саклау һәм үстерү" 

Программа эшләү өчен нигез   Закон Республики Татарстан от 14 октября 2010 года № 69 – ЗРТ «О музеях и музейном деле в 

РТ» (с изменениями от 10 октября 2011 г) 

Муниципаль заказчы - программаның 

координаторы 

Заказчик - Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района РТ 

Координатор – МУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета 

Программаны  төп эшләүчеләр  

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Мемориальный центр» Черемшанского 

муниципального района РТ 

Программаның төп башкаручысы Муниципальное бюджетное учреждение «Мемориальный центр» Черемшанского 

муниципального района РТ 

Программаның максатлары 

 

1.  Чирмешән төбәгенең тарихи-мәдәни мирасын җыю, саклау, өйрәнү, презентацияләү һәм 

популярлаштыру буенча күп функцияле мемориаль комплекс төзү;  

2.  Тарихи аңның бердәмлеген формалаштыру, мәдәни – тарихи тәңгәллекне, Чирмешәннең 

үткәненә һәм бүгенгесенә хөрмәт итүгә юнәлдерелгән уңай кыйммәтләрнең милләтара һәм 

мәдәниара бәйләнешен саклау; 

Программаның бурычлары  1. Мемориаль үзәк базасында заманча дискуссия-белем бирү мәйданчыгы – мәдәни – тарихи 

тәңгәллекне, патриотизмны һәм гражданлык җаваплылыгын формалаштыру һәм ныгыту үзәге 

булдыру;  

2. Белем бирү һәм туристлык программаларын оештыруга комплекслы якын килүне кулланырга;  

3. Аудиторияне үстерү һәм тулыландыру өчен мемориаль үзәкнең килүчеләр һәм партнерлар 

белән хезмәттәшлегенең системалы озайтылган моделен булдыру өчен социаль маркетинг 

стратегиясен формалаштыру;  

4. Устав эшчәнлегенең төп юнәлешләре буенча мемориаль үзәкнең һәръяклап перспективалы 

үсешенә ярдәм итү өчен Попечительләр һәм иҗтимагый советлар формалаштыру;  



5.  Бюджеттан тыш чараларны җәлеп итү. 

Программаны тормышка ашыру сроклары 2020 – 2022 еллар 

Финанслау күләме һәм чыганаклары 2020 елга исәпләнгән Программаны финанслауның гомуми күләме-2022 елга ТР Чирмешән 

муниципаль районы бюджеты хисабына финанслауның гомуми күләме - 6471,7 мең сум.  

шуларның: финанслау күләме:  

2020 ел-2 754, 70 сум. 

2021 ел-1780, 00 сум. 

2022 ел-1937,00 сум. 

Программа чаралары исемлеге 2020 ел – фонд коллекцияләрен күчерүне үз эченә алган системалы үзгәртеп корулар елы, ул бер 

яктан музей предметларын саклау шартларын яхшыртырга, системалаштырырга һәм тулысынча 

чагыштырырга мөмкинлек бирәчәк, икенче яктан-килүчеләрнең фонд коллекцияләренә керүен 

киңәйтергә һәм элек куелмаган экспонатларның зур массивын экспозициягә кертергә; мемориаль 

үзәк музей киңлеген принципиаль рәвештә яңа функциональ зоналаштыра, аның төп максаты-

Иске мемориаль үзәк экспозициясен тулысынча күчереп, булган мәйданнарны максималь 

рәвештә тулысынча файдаланырга мөмкинлек бирәчәк.  2017 елда Татарстан Республикасы 

Мәдәният министрлыгы муниципаль музейларга КАМИСНЫҢ автоматлаштырылган музей 

программасын гамәлгә кертү буенча дәүләт йөкләмәсен бирде, аның асылына Татарстан 

музейларының электрон каталогына барлык музей фондларын кертү керә. Куелган максатны 

тормышка ашыру өчен һәр музей предметына фото, нумерация, КАМИСНЫҢ электрон 

системасына экспонат турында кыскача характеристика белән мәгълүмат кертергә кирәк, бу исә 

өстәмә финанс һәм хезмәт ресурслары таләп итә.   

2020 ел – кызыклы рекреацион зоналар: фәнни – тикшеренү, агарту, фонд, мәдәни-массакүләм 

һәм башка өлкәләрдә килүчеләр өчен уңайлы мохит булдыру.; 

- мемориаль үзәкнең күргәзмә эшчәнлеген активлаштыру. 

2021 ел – Чирмешән төбәгенең тарихи-мәдәни мирасын җыю, саклау, өйрәнү, презентацияләү һәм 

популярлаштыру буенча мемориаль комплекс төзү. 

Көтелгән соңгы нәтиҗәләр Программаны тормышка ашыру мөмкинлек бирәчәк:  

1. Чирмешән төбәгенең күпмилләтле халкы өчен фәнни – тикшеренү, мәдәни – массакүләм, 

гражданлык – патриотик, агарту һәм фонд эшчәнлеген тәкъдим иткән мемориаль үзәк исеме 

астында эксклюзив музей продукты булдыру;  

2. Район халкының 90% ына кадәр музей хезмәте күрсәтү халкын колачлауны арттыру;  

3. Төп һәм фәнни-ярдәмче фондларны саклау һәм тулыландыру. 

 



1.Программаны тормышка ашыру өлкәсенең гомуми характеристикасы 

 

 Чирмешән муниципаль районында "2020 елга музей эшен саклау һәм үстерү" максатчан 

программасы -  2022 ел» дәүләт программасы нигезендә «2014-2020 елларга Татарстан 

Республикасында мәдәниятне үстерү " дәүләт программасы нигезендә эшләнде  

Программада төбәк музейлары эшчәнлегенең норматив-хокукый базасы нигезендә Чирмешән 

муниципаль районында музей эшенең максатлары, бурычлары һәм юнәлешләре бар: «Татарстан 

Республикасында музейлар һәм музей эше турында» 2010 елның 14 октябрендәге 69 – ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы законы (2011 елның 10 октябрендәге үзгәрешләр белән).  

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының «Мемориаль үзәк» МБУГӘ 1980 

елның 1 ноябренә мемориал фондларына нигез салынган: ОФ – 549 саклау берәмлеге, НВФ-1 

606 саклау берәмлеге.  Барлыгы: 2 155 экспонат. Бер ел эчендә килүчеләр саны уртача 4 808 

кеше тәшкил итә.  

“Мемориаль үзәк " музей хезмәткәрләре саны-6 кеше. Югары һәм урта махсус һөнәри белемле 

хезмәткәрләр саны-4 кеше. 

 

2.  Программаның төп максатлары 

 

1. Чирмешән төбәгенең тарихи-мәдәни мирасын җыю, саклау, өйрәнү, презентацияләү һәм 

популярлаштыру буенча күп функцияле мемориаль комплекс төзү;   

2. Тарихи аңның бердәмлеген формалаштыру, мәдәни - тарихи тәңгәллекне, Чирмешәннең 

үткәненә һәм бүгенгесенә хөрмәт итүгә юнәлтелгән уңай кыйммәтләрнең милләтара һәм 

мәдәниара бәйләнешен саклау, «мемориаль үзәк»музей фондын саклау, өйрәнү һәм 

популярлаштыру. 

 

3.  Программаның төп бурычлары  

 

1. Мемориаль үзәк базасында заманча дискуссия - белем бирү мәйданчыгы - мәдәни - тарихи 

тәңгәллекне, патриотизмны һәм гражданлык җаваплылыгын формалаштыру һәм ныгыту үзәге 

булдыру;   

2. Белем бирү һәм туристлык программаларын оештыруга комплекслы якын килүне 

кулланырга;  

3. Аудиторияне үстерү һәм тулыландыру өчен мемориаль үзәкнең килүчеләр һәм партнерлар 

белән хезмәттәшлегенең системалы озайтылган моделен булдыру өчен социаль маркетинг 

стратегиясен формалаштыру;  

4. Устав эшчәнлегенең төп юнәлешләре буенча мемориаль үзәкнең һәръяклап перспективалы 

үсешенә ярдәм итү өчен Попечительләр һәм иҗтимагый советлар формалаштыру;   

5. Бюджеттан тыш чараларны җәлеп итү. 

 

1. Программаны тормышка ашыру механизмы 

Ел саен муниципаль заказчы – программаның координаторы буларак, Чирмешән муниципаль 

районы Башкарма комитетының «мәдәният бүлеге» муниципаль учреждениясе программа 

үтәлешенең барышына гомуми җитәкчелек итә һәм контрольдә тота. 

Программаны тормышка ашыруны контрольдә тоту системасы үз эченә ала:  

 - Периодик хисап нигезендә программаны башкаручыларның эшчәнлеген мониторинглау һәм 

координацияләү; 

- Бүлеп бирелгән финанс чараларының максатчан һәм нәтиҗәле кулланылышын контрольдә 

тоту; 

– Программа чараларын тормышка ашыруның социаль-икътисадый нәтиҗәлелеген бәяләү. 

 

Программаны тормышка ашыруның көтелгән төп нәтиҗәләре 

1. 1. Чирмешән төбәгенең күпмилләтле халкы өчен фәнни – тикшеренү, мәдәни – 



массакүләм, гражданлык – патриотик, агарту һәм фонд эшчәнлеген тәкъдим иткән 

мемориаль үзәк исеме астында эксклюзив музей продукты булдыру;  

2. 2. Район халкының 90% ына кадәр музей хезмәте күрсәтү халкын колачлауны 

арттыру;  

3. 3. Төп һәм фәнни-ярдәмче фондларны саклау һәм тулыландыру. 

 

6. Программа чаралары исемлеге 

 

Яңа бинада күп функцияле мемориаль үзәк булдыруның стратегик бурычын гамәлгә ашыру 

өчен бик катлаулы, әмма кирәкле чараларны үткәрү турында җаваплы карар кабул итәргә кирәк:  

2020 ел – фонд коллекцияләрен күчерүне үз эченә алган системалы үзгәртеп корулар елы, ул 

бер яктан музей предметларын саклау шартларын яхшыртырга, системалаштырырга һәм 

тулысынча чагыштырырга мөмкинлек бирәчәк, икенче яктан-килүчеләрнең фонд 

коллекцияләренә керүен киңәйтергә һәм элек куелмаган экспонатларның зур массивын 

экспозициягә кертергә; мемориаль үзәк музей киңлеген принципиаль рәвештә яңа функциональ 

зоналаштыра, аның төп максаты-Иске мемориаль үзәк экспозициясен тулысынча күчереп, 

булган мәйданнарны максималь рәвештә тулысынча файдаланырга мөмкинлек бирәчәк.  2017 

елда Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы муниципаль музейларга КАМИСНЫҢ 

автоматлаштырылган музей программасын кертү буенча дәүләт йөкләмәсен бирде, аның 

асылына Татарстан музейларының электрон каталогына барлык музей фондларын кертү керә.  

          Куелган максатны тормышка ашыру өчен һәр музей предметына фото, нумерация, 

КАМИСНЫҢ электрон системасына экспонат турында кыскача характеристика белән 

мәгълүмат кертергә кирәк, бу исә өстәмә финанс һәм хезмәт ресурслары таләп итә.   

   – кызыклы рекреацион зоналар: фәнни – тикшеренү, агарту, фонд, мәдәни-массакүләм һәм 

башкалар белән килүчеләр өчен уңайлы мохит булдыру. 

2021 - Чирмешән төбәгенең тарихи-мәдәни мирасын җыю, саклау, өйрәнү, презентацияләү һәм 

популярлаштыру буенча мемориаль комплекс төзү.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  Программа чаралары исемлеге 

 

 Чараларның  исеме  Җаваплы башкаручылар  Үтәү вакыты (еллар)  Чыгымнар 

суммасы 

1. Хезмәт хакы “Мемориаль үзәк»  МБУ 2020 2 040,00 

2. Башка түләүләр “Мемориаль үзәк»  МБУ 2020 17,50 

3. Элемтә хезмәтләре “Мемориаль үзәк»  МБУ 2020 28,10 

4. Коммуналь хезмәтләр “Мемориаль үзәк»  МБУ 2020 134,20 

5. Мөлкәтне карап тоту буенча эшләр, 

хезмәтләр 

“Мемориаль үзәк»  МБУ 2020 287,30 

6. Бәясен арттыру төп чаралары “Мемориаль үзәк»  МБУ 2020 100,00 

7. Бәясен арттыру матди запаслар “Мемориаль үзәк»  МБУ 2020 38,00 

8.  Салым  “Мемориаль үзәк»  МБУ 2020 17,00 

     9. Язылу “Мемориаль үзәк»  МБУ 2020 

 

       10,00 

10.  Башка эшләр һәм хезмәтләр “Мемориаль үзәк»  МБУ                          2020       82,60 

11.  Мәдәни-белем бирү, патриотик 

чаралар үткәрү: 

 

 

 

1.Традицион район чарасы: 

"Адрес-кыр почтасы» 

“Мемориаль үзәк»  МБУ  

 

 

      2020 

 

 

 

 

 

 

 



(җәмәгатьчелек өчен раритет 

фронт хатларын киң яктырту 

өчен)) 

  

2.Фалеристиканың тематик 

күргәзмәсе. 

 

3.1 июнь-Балаларны яклау көне. 

  

4."Чирмешәнне беләсеңме?»  

    

5."Чирмешән тарихының битләрен 

ясап»музей лекцияләре циклы. 

     

6. 22 июнь - Хәтер һәм кайгы 

көне. "Инде беркайчан да 

килмәгәннәр турында…»  

 

7.Яшьләр паркының балалар 

мәйданчыгында атналык чаралар. 

 

8.Сәяси репрессия корбаннарын 

искә алу көненә багышлап, ел саен 

үткәрелә торган район чарасы . 

 

9.Геройлар Көне. "Минем җирем 

кешеләре»тематик музей дәресе. 

 

10.Ак халатлы 

кешеләр»күргәзмәсе.  

 

11.Мәдәният хезмәткәре көне 

   

12.Халыкара музейлар көне. 

"Музейлар төне»акциясе.  "Музей 

 



ялы». 

   

13.ТАССР төзелүнең 100 

еллыгына багышланган район 

тарихи конкурсын уздыру 

     2020 елга программа чараларын гамәлгә ашыру өчен финанс чараларының гомуми күләме 2 754, 70 мең сум 

 



 

 

“2020-2022 елга Чирмешән муниципаль районында Китапханә эшен үстерү” ярдәмче 

программасы 

 

Программа паспорты  

    

    Программаның исеме 

 

"Чирмешән муниципаль районында 2020 елга китапханә эшен 

үстерү" 

Программа эшләү өчен 

нигез   

«Китапханәләр һәм китапханә эше турында» 1998 елның 21 

октябрендәге 1818 номерлы Татарстан Республикасы Законы, «2014-

2020 елларга Татарстан Республикасы мәдәниятен үстерү» дәүләт 

программасы, «2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасында 

китапханә эшен үстерү» ярдәмче программасы (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 16 

декабрендәге 997 номерлы карары) 

Муниципаль заказчы - 

программаның 

координаторы 

Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының «Мәдәният 

бүлеге» муниципаль учреждениесе, Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитеты. 

Программаны  төп 

эшләүчеләр  

 

ТР Чирмешән муниципаль районының " Чирмешән җирлекара үзәк 

китапханәсе» муниципаль бюджет учреждениесе. 

Программаның 

максатлары 

 

Гражданнарга үзләренең белемнәргә ирекле үтемлелеген тәэмин итә 

торган Китапханә хезмәте күрсәтү системасын үстерү, шулай ук 

китапханәләрдә саклана торган милли мәдәни мирасны саклап калу 

Программаның 

бурычлары 

1.Китапханә хезмәте күрсәтүнең нәтиҗәле системасын тәэмин итү. 

2.Китапханә фондларының актуальлеген һәм сакланышын тәэмин 

итү. 

3.Татарстан Республикасы китапханә челтәренең бердәм мәгълүмат 

системасы үсеше. 

4. Китапханәләр эшчәнлеген модернизацияләү һәм китапханәләрнең 

матди-техник базасын ныгыту, аларның нәтиҗәле эшчәнлеге, 

кулланучыларның имин һәм уңайлы булуы өчен. 

5. Китапханәләрнең укуларын алга таба мавыктыру буенча мәдәни-

агарту эшчәнлеген киңәйтү. 

6. Өзлексез һөнәри җиһазлар һәм квалификация күтәрү системасын 

үстерү 

Программаны тормышка 

ашыру сроклары 

2020-2022 еллар 

Финанслау күләме һәм 

чыганаклары 

Программаны финанслау күләме 16 565,54 мең сум тәшкил итә 

Җирле бюджеттан 

Көтелгән соңгы 

нәтиҗәләр 
Программаны гамәлгә ашыру 2020 елга ирешергә мөмкинлек 

бирәчәк: 

- район халкының 74% ына кадәр китапханә хезмәте күрсәтүне 

колачлау; 

- үзәкләштерелгән китапханәләр системасы фондында яңа 

керемнәрнең өлешен 5% ка кадәр арттыру; 

- җирле бюджет акчалары исәбеннән 20 берәмлеккә кадәр язылу 



атамаларының артуы; 

- район китапханәләренең компьютер җиһазлары һәм Интернет 

челтәренә керү мөмкинлеге булган өлешен 100% ка  кадәр арттыру; 

- Заманча китапханә җиһазлары һәм мебель белән тәэмин ителгән 

китапханәләр өлешен 100% ка кадәр арттыру; 

- ел дәвамында квалификацияне арттырган белгечләрнең гомуми 

саныннан 100% ка  кадәр арттыру 

 

1. Программаны тормышка ашыру өлкәсенең гомуми характеристикасы 

"2020 елга Чирмешән муниципаль районында китапханә эшен үстерү» максатчан программасы 

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасы мәдәниятен үстерү» дәүләт программасы 

нигезендә («2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасында китапханә эшен үстерү»ярдәмче 

программасы) эшләнде. 

Программада төбәк китапханәләре эшчәнлегенең норматив-хокукый базасы нигезендә 

Чирмешән муниципаль районында китапханә эшен үстерүнең максатлары, бурычлары һәм 

юнәлешләре: «Мәдәният турында» 1998 ел, 3 июль, 1705 нче, «китапханәләр һәм китапханә эше 

турында» 1998 ел, 21 нче октябрь, 1818 нче, «Татарстан Республикасының дәүләт телләре һәм 

Татарстан Республикасында башка телләр турында» 1992 ел, 8 нче июль, 1560-Х11 нче, 

«Татарстан Республикасының Мәҗбүри түләүсез Документлар нөсхәсе турында» 2005 ел, 18 

гыйнвар, 5-ТРЗ номерлы, " Татарстан Республикасының мәгълүмат системалары һәм», 

«китапханәләр һәм китапханә эше турында «Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру 

хакында»1999 елның 10 декабрендәге 813 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар 

кабинеты карары. 

1. Районның китапханә системасы нигезен Үзәк, балалар һәм 27 авыл филиалын үз 

эченә алган 29 һәркем файдалана алырлык (ачык) Китапханә тәшкил итә. Әлеге китапханәләр 

хезмәтеннән район халкының 74% ы файдалана. 

2. Районның китапханә процессы уку активлыгы, мәгълүматка ихтыяҗның артуы 

белән характерлана. Ел саен укучыларга 250 000 якын басма, 9 меңнән артык белешмә бирелә. 

2018 елда 173 меңнән артык кеше килгән. 

3. "Чирмешән җирлекара үзәк китапханә» МБУнең китапханә хезмәткәрләре саны-

42 кеше. Югары һәм урта махсус һөнәри белемле хезмәткәрләр саны 92,5 % тәшкил итә.  

4. Китапханә эшенең торышын анализлау программа чаралары комплексы 

тарафыннан хәл ителгән кайбер проблемаларны ачыклады. 

5. "Чирмешән җирлекара үзәк китапханә» муниципаль бюджет учреждениесенең 

китапханәләр челтәренең торышы сан ягыннан оптималь, әмма яңа мәгълүмати технологияләр 

кертү, укучыларның мәгълүмати ихтыяҗлары спектрын киңәйтү кебек сыйфатлы үзгәрешләр 

таләп итә. 

6. Китапханәләр эшчәнлегенең мөһим өлеше-китап фондларын туплау. Соңгы 

елларда районда һәм республикада бу юнәлештә максатчан эш алып барылуга карамастан, 

проблема саклана. Үзләренең иҗтимагый функцияләрен һәм халыкның ихтыяҗларына 

оптималь туры килү-килмәвен хәл итү өчен Чирмешән муниципаль районы китапханәләренә 

бик акрын бара торган фондларны сыйфатлы яңарту зарур: бигрәк тә авыл филиалларының 70-

80 еллар китапларын тәшкил итәләр, китапханәләр тармак әдәбиятына, хәзерге заман әдәби 

әсәрләренә кытлык кичерә. 

7. Мәгълүмат киңлеген киңәйтү китапханә процессларын компьютерлаштыру белән бәйле. 

Компьютерлаштыру һәм китапханәләрнең челтәр белән үзара бәйләнешен арттыру зарурлыгы 

туды. Булган җиһазларны Системалы Яңарту, компьютер һәм программа продуктларын сатып 

алу таләп ителә. 

8.   Китапханәләрнең матди-техник базасының зәгыйфь булуы-китапханә җиһазлары, 

транспорт чаралары, фондларның сакланышын һәм куркынычсызлыгын тәэмин итү чаралары 

булмау. 

Китапханәләрнең кадрлар потенциалын камилләштерү, хезмәткәрләрне матди һәм мораль яктан 

бүләкләү механизмнарын, яшь белгечләрне беркетү өчен чаралар системасын үстерүне таләп 

итә. 



Әлеге программаны кабул итү китапханә тармагының төп проблемаларын хәл итәргә һәм район 

гражданнарына китапханә-мәгълүмати хезмәт күрсәтүнең заманча моделен булдырырга 

мөмкинлек бирәчәк. Ахыр чиктә, программаны тормышка ашыру китапханә хезмәтләренең 

сыйфатын сизелерлек яхшыртачак. 

 

2. Программаның төп максатлары 

- Гражданнарга үзләренең конституциячел хокукларын тормышка ашыруны тәэмин итә торган 

Китапханә хезмәте күрсәтү системасын үстерү.; 

- Чирмешән муниципаль районы китапханәләрендә саклана торган милли мәдәни мирасны 

саклау. 

 

3.  Программаның төп максатлары 

- Китапханә хезмәтенең нәтиҗәле системасын тәэмин итү. 

- Китапханә фондларының актуальлеген һәм сакланышын тәэмин итү. 

- Татарстан Республикасы китапханә челтәренең бердәм мәгълүмат системасы үсеше. 

- Китапханәләр эшчәнлеген модернизацияләү һәм китапханәләрнең матди-техник базасын 

нәтиҗәле эшләтү, кулланучыларның имин һәм уңайлы булуы өчен ныгыту. 

- Китапханәләрнең укуны алга таба мавыктыру буенча мәдәни-агарту эшчәнлеген киңәйтү. 

- Өзлексез һөнәри белем бирү һәм квалификация күтәрү системасын үстерү. 

 

4. Программаны тормышка ашыру механизмы 

Ел саен муниципаль заказчы – программаның координаторы буларак, Чирмешән муниципаль 

районы Башкарма комитетының «мәдәният бүлеге» муниципаль учреждениесе программа 

үтәлешенең барышын контрольдә тота. 

Программаны тормышка ашыруны контрольдә тоту системасы үз эченә ала: 

 - Периодик хисап нигезендә программаны башкаручыларның эшчәнлеген мониторинглау һәм 

координацияләү; 

- Бүлеп бирелгән финанс чараларының максатчан һәм нәтиҗәле кулланылышын контрольдә 

тоту; 

– Программа чараларын тормышка ашыруның социаль-икътисадый нәтиҗәлелеген бәяләү. 

 

5.Программаны тормышка ашыруның көтелгән төп нәтиҗәләре 

 Китапханә фондының оптималь моделен булдыру, китапханә фондларын төрле 

мәгълүмат чыганакларында документлар белән туплауны тәэмин итү аша һәм фондларның 

сыйфат характеристикаларын яхшырту.; 

                китапханә фондларын яңартуны арттыру; 

 компьютер җиһазлары һәм Интернет челтәренә керү мөмкинлеге белән тәэмин 

ителгән республиканың һәркем файдалана алырлык китапханәләре өлешен арттыру; 

 китапханәләрнең мәгълүмати һәм белем бирү эшчәнлеген активлаштыру, 

укучыларга хезмәт күрсәтү юнәлешләрен һәм формаларын киңәйтү; 

 район халкына мәгълүмати һәм китапханә хезмәте күрсәтүне яхшырту, Интернет 

челтәренә керү мөмкинлеген киңәйтү. 

 Программаны тормышка ашыруның төп социаль нәтиҗәсе – Чирмешән муниципаль 

районында китапханәләрнең барлык социаль төркемнәре өчен дә китапханәләрдән файдалану 

мөмкинлеген тәэмин итү, китапханәләрнең заманча үсешенә ярдәм итү, китапханәчеләр эше 

өчен уңайлы шартлар тудыру, китапханәләрнең җәмгыятьтәге кулланучыларга хезмәт 

күрсәтүнең дәрәҗәсен һәм ролен арттыру, китап һәм китап укуны алга таба мавыктыру буенча 

китапханәләрнең мәдәни-агарту эшчәнлеген киңәйтү, китапханәләрнең буш вакытларын 

оештыру һәм китап укуга җәлеп итү эшен камилләштерү, китапханәләрнең китапханә эше 

өлкәсендә бюджет акчаларын тотуны оптимальләштерү. 

 

 

 

 



6.  Программа чаралары исемлеге 



 

 

№ 

пп 

Чараның атамасы 

Чараның  үтәлү 

сроклары 

 

Финанслауның иң чик күләме 

(мең сум) 
Бюджет 

акчаларын 

бүлүчеләр 

(башкаруч

ылар 

нигез.прог

раммалар. 

чара) 

барлыг

ы 

шул исәптән 

чыганаклар буенча да 

финанслау 

федера

л. 

бюдже

т 

респу

бл. 

бюдж

еты 

район 

бюдж

еты 

6.1  Китапханә хезмәте күрсәтү системасының нәтиҗәлелеген тәэмин итү 

 

  

6.1.1 

 

 

 

 

Тәэмин итү 

китапханә эше 

өлкәсендә дәүләт 

хезмәтләре күрсәтү 

(эшләр башкару) 

2020 
16565,

54 
  

16565

,54 

МБУ 

"Чирмешән 

МҮХ» 

6.2 Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов 

 

6.2.1 

 

 

 

 

Китапханә фондларын 

туплау: рус телендә 

әдәбият, татар телендә 

әдәбият, мордва 

телендәге әдәбият, 

 әдәбият чуваш 

телендә. Мәктәп 

программасы буенча 

әдәбият, хәзерге заман 

сәнгать әдәбияты, рус 

һәм чит ил классикасы 

 
200,0 

 
  200,0 

Мәдәният 

бүлеге " 

МУ,  

МБУ  МБУ 

"Чирмешән 

МҮХ» 

 

 

 

6.2.3 

Китапханәләр өчен 

вакытлы басмаларга 

язылу оештыру 

 350,0 .    350,0 

МБУ 

"Чирмешән 

МҮХ»» 

 

 

6.3  Татарстан Республикасы китапханә челтәренең бердәм мәгълүмат системасы үсеше 

 

6.3.1 

Интернет челтәре 

элемтә хезмәтләре өчен 

түләү 

 16,0   16,0 

МБУ 

"Чирмешән 

МҮХ» 

6.4  Китапханәләр эшчәнлеген модернизацияләү һәм китапханәләрнең матди-техник базасын 

ныгыту, аларның нәтиҗәле эшчәнлеге, кулланучыларның имин һәм уңайлы булуы өчен. 

6.4.1 

Китапханә җиһазлары 

һәм китапханә 

җиһазлары сатып алу: 

Китап уку өстәлләре, 

стеллажлар, компьютер 

өстәлләре, урындыклар, 

китап шкафлары, 

кафедра 

 195,50      195,50 

МБУ 

"Чирмешән 

МҮХ» 



(Иске Котыш авылы 

китапханәсе) 

6.4.2 
Матди запаслар сатып 

алу 
 165,0   165,0 

МБУ 

"Чирмешән 

МҮХ» 

6.5  Китапханәләрнең укуларын алга таба мавыктыру буенча мәдәни-агарту эшчәнлеген киңәйтү 

 

6.5.1 

Балаларның, яшьләрнең 

мәгълүмати танып-белү, 

ял итү һәм эстетик 

ихтыяҗларын 

канәгатьләндерү буенча 

үзәкләштерелгән 

китапханәләр системасы 

эшен оештыру 

     

Мәдәният 

бүлеге " 

МУ, 

  

МБУ 

"Чирмешән 

МҮХ»  

Китапханәләрдәге 

мәнфәгатьләр буенча 

клублар эше 

     

Мәдәният 

бүлеге " 

МУ, 

  МБУ 

"Чирмешән 

МҮХ» 

ТАССР төзелүнең 100 

еллыгын бәйрәм итү елы 

кысаларында чаралар 

оештыру 

 

     

Мәдәният 

бүлеге " 

МУ, 

МБУ 

"Чирмешән 

МҮХ» 

“Җәйге укулар " 

оештыру 

 

 
    

Мәдәният 

бүлеге " 

МУ, 

МБУ 

"Чирмешән 

МҮХ» 

Татар әдәбияты 

атналыгы уздыру 
     

Мәдәният 

бүлеге " 

МУ, 

МБУ 

"Чирмешән 

МҮХ» 

Чуаш әдәбияты 

атналыгын үткәрү 
     

Мәдәният 

бүлеге " 

МУ, 

МБУ 

"Чирмешән 

МҮХ» 

Гомумроссия 

Китапханәләр көненә 

багышланган чаралар 

оештыру 

 
 

 
   

Мәдәният 

бүлеге " 

МУ, 

  МБУ 

"Чирмешән 



 

 

 

 

“2020 елга-2022 елга милли мәдәниятне һәм кинематографияне саклау һәм үстерү " программасы  

 

Программа паспорты  

Программаның     

исеме                                 

  

“2020-2022 елга Чирмешән муниципаль районы мәдәниятен үстерү " муниципаль 

программасы      

 

Программаның 

дәүләт 

заказчысы-

координаторы 

Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Программаны 

Эшләүче 

ТР Чирмешән муниципаль районында «Район мәдәният йорты» муниципаль 

бюджет оешмасы 

Программаның 

Максатлары 

 

 Чирмешән муниципаль районы халкының мәдәният, сәнгать, кинематография 

өлкәсендәге агымдагы ихтыяҗларын канәгатьләндерү һәм яңаларын формалаштыру. 

  Район халкы һәм республика кунаклары өчен мәдәният учреждениеләренең 

кызыксындыручанлыгын арттыру. 

Программаның 

Бурычлары 

 

 Мәдәниятне үстерү, районның мәдәни мирасын саклау өчен шартлар тудыру. 

Районның милли мәдәнияте традицияләрен саклап калу. 

  Үзешчән сәнгать коллективларының һәм башкаручыларның иҗади мөмкинлекләрен 

тормышка ашыру өчен шартлар тудыру. 

 Киноның тотрыклы үсешенә ирешү. 

 Балаларга һәм яшьләргә эстетик әхлакый тәрбия бирү өчен шартлар тудыру, районның 

яшь талантларына ярдәм итү. 

 Район мәдәният йортының матди-техник базасын ныгыту. 

МҮХ» 

Китапханәләрдә белем 

ункөнлеген үткәрү 

Мәдәни-белем бирү һәм 

танып-белү-күңел ачу 

чаралары үткәрү 

     

“Мәдәният 

бүлеге " 

МУ 

МБУ 

"Чирмешән 

МҮХ» 

 

6.6  Өзлексез һөнәри белем бирү системасын үстерү һәм квалификация күтәрү 

6.6.1 

Китапханә 

хезмәткәрләренең 

квалификацияләрен 

күтәрү, яңадан әзерләү, 

стажировка курсларында 

катнашуын тәэмин итү 

(командировкаларга 

түләү) 

 78,0   78,0 

Мәдәният 

бүлеге " 

МУ,  

МБУ 

"Чирмешән 

МҮХ» 

 

 

Программа буенча барлыгы 
16 565,5

4 
  16 565,54  



Программаны 

тормышка ашыру 

сроклары 

2020-2022 еллар 

Финанслау 

күләме һәм 

чыганаклары  

Программаны финанслау республика бюджеты һәм Чирмешән муниципаль районы 

бюджеты хисабына башкарылачак. 

2020 ел программасын гамәлгә ашыру өчен финанслау күләме 12828,85 мең сум 

күләмендә акча юнәлдерү планлаштырыла, шулардан җирле бюджет 12828,85 мең сум, 

шул исәптән, з/пл 8629 мең сум, коммуналар фотолары. хезмәт күрсәтү 795,00 мең сум 

салым-232,35 мең сум; бюджеттан тыш чаралар-275 мең сум. 

2021 ел программасын гамәлгә ашыру өчен финанслау күләме 16225,56 мең сум 

күләмендә акча бүлеп бирү планлаштырыла, шул исәптән җирле бюджет-16225,56 мең 

сум. 

2022 ел программасын гамәлгә ашыру өчен финанслау күләме 16593,80 мең сум 

күләмендә акча бүлеп бирү планлаштырыла, шул исәптән җирле бюджет-16593,80 мең 

сум. 

Программаны 

тормышка 

ашыруның 

көтелгән 

нәтиҗәләре  

Районның социаль-мәдәни үзгәртеп коруларында мәдәният учреждениеләренең ролен 

арттыру. 

Район халкының интеллектуаль әхлакый һәм иҗади потенциалын күтәрү. 

Районның мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерү, шулай ук үзешчән халык иҗатын 

үстерү. 

Иҗади коллективлар һәм аларда катнашучылар санын , чаралар , тамашачылар белән 

танышу , киносеанслар санын арттыру. 

Программаны 

тормышка 

ашыруның 

нәтиҗәлелеген 

бәяләү 

Программаны тормышка ашыруның нәтиҗәлелеге күздә тотыла: 

• Район халкының мәдәният өлкәсендә күрсәтелә торган хезмәтләрнең сыйфатыннан 

канәгать булу дәрәҗәсен күтәрү. 

 Кино күрсәтүне арттыру. 

Программа 

үтәлешен 

контрольдә 

тотуны оештыру 

системасы 

Программаны тормышка ашыруны координацияләү һәм контрольдә тотуны Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының мәдәният 

бүлеге гамәлгә ашыра. 

 

1.Программаны тормышка ашыру өлкәсенең гомуми характеристикасы 

Программа Чирмешән муниципаль районында мәдәният үсешенең максатлары, бурычлары һәм 

юнәлешләре белән таныштыра.  

Үзәкләштерелгән бухгалтерия (мәдәният) мәдәният учреждениеләре бюджет акчаларын бүлүче 

функцияләрен тормышка ашыруны тәэмин итә һәм муниципаль районның гамәлдәге законнары һәм 

норматив-хокукый актлары нигезендә муниципаль район бюджетының үтәлешен тәэмин итә: 

"Мемориаль үзәк" МБУ; «Тарихи-туган якны өйрәнү музее» МБУ; «Чирмешән җирлекара үзәк 

китапханә» МБУ; «Балалар сәнгать мәктәбе»балалар сәнгать мәктәбе. Үзәкләштерелгән бухгалтериянең 

штаттагы хезмәткәрләре саны өч кеше. Үзәкләштерелгән бухгалтерия үз вәкаләтләре кысаларында 

мәдәният учреждениеләрен мәгълүмат белән тәэмин итүне, мәдәният хезмәткәрләренә консультация 

бирүне гамәлгә ашыра, билгеләнгән тәртиптә мәдәният системасында дәүләт статистик хисаплылыгын 

җыюны, эшкәртүне, анализлауны һәм бирүне гамәлгә ашыра. Россия Федерациясе һәм Татарстан 

Республикасы законнары нигезендә, бюджет һәм аның карамагындагы учреждениеләрнең бюджет һәм 

бюджеттан тыш эшчәнлеге буенча билгеләнгән срокларда статистик, бухгалтерлык хисаплылыгын 

тәкъдим итә. 

 



 

2.Программаның төп максатлары 

Целью деятельности «Отдела культуры» являются организация и координация деятельности 

муниципальных учреждений культуры по предоставлению культурного обслуживания населения 

района и дополнительного образования детям. 

 

 

3.  Программаның төп максатлары 

 

Бүлеп бирелгән бюджет акчаларын керемнәрнең һәм чыгымнарның расланган сметасына туры 

китерергә. Түгел допускать кредит бурычлары ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре. 

Мәдәният учреждениеләренең финанс-хуҗалык эшчәнлегенә анализ ясарга һәм аларны контрольдә 

тотарга. Статистик, финанс-бухгалтерлык һәм салым хисапларын үз вакытында тапшырырга. 

 

4. Программаны тормышка ашыруның көтелгән төп нәтиҗәләре 

 

 Муниципаль мөлкәтне мәдәният учреждениеләренә беркетелгән мөлкәтне аларның 

эшчәнлеге максатларына туры китереп, закон тарафыннан билгеләнгән чикләрдә файдалануның 

сакланышы һәм нәтиҗәлелеге. Шулай ук мәдәният учреждениеләрен бүлмәләр белән тәэмин итү, 

Штатлар комплектлау, мәдәният учреждениеләренең матди-техник базасын ныгыту, мәдәният 

учреждениеләре хезмәткәрләрен әзерләү һәм квалификацияләрен күтәрү, мәдәният учреждениеләренең 

кредитор бурычы булмау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 


