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“2021-2025 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы балаларына һәм яшьләренә патриотик тәрбия бирү”
муниципаль программасы (алга таба - Программа)
Саба муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр
эшләре һәм спорт бүлеге, “Татарстан Республикасы Саба
муниципаль районы Башкарма комитетының Мәгариф идарәсе”
МКУ, Татарстан Республикасы Саба һәм Теләче районнары
буенча Хәрби комиссариат бүлеге,Россия Федерациясе Эчке
эшләр министрлыгының Саба районы буенча бүлеге, район
Ветераннар советы
1) Саба районы балалары һәм яшьләре арасында гражданлык,
патриотизм тәрбияләү;
2) конституцион һәм хәрби бурычка тугрылык формалаштыру;
3) җаваплылык һәм дисциплина булдыру;
4) яшь буынның физик сәламәтлеген яхшырту;
5) хәрби хезмәткә әзерлекне арттыру.
1) район балаларын һәм яшьләрен патриотик тәрбияләү
өлкәсендә норматив-хокукый базаны камилләштерү;
2) дәүләт яшьләр сәясәтенең бер юнәлеше буларак патриотик
тәрбияләү өлкәсендә вәкаләтләрне бүлешү системасын һәм
җаваплылыкны үстерү аша ведомствоара хезмәттәшлек моделен
булдыру;
3) яшьләрне рухи-әхлакый тәрбияләү, яшьләрнең гражданлык
һәм патриотик үсүе, шәхеснең һәрьяклап үсеше өчен шартлар
тудыру;
4) тәрбия технологияләрен камилләштерү;
5) балаларны һәм яшьләрне патриотик тәрбияләү өлкәсендәге
эшчәнлекне гамәлгә ашыручы төрле иҗтимагый оешмалар һәм
берләшмәләр эшчәнлегенә ярдәм;
6) мәктәптә гражданлык-патриотик тәрбия бирү системасын
булдыруны дәвам итү;
7) укучыларны гражданлык-патриотик тәрбияләүнең алымнар
һәм ысуллары рәвешләрен үстерү;
8) патриотик тәрбия белән шөгыльләнүче яшьләр
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учреждениеләрен, өстәмә белем бирү учреждениеләрен үстерү
һәм модернизацияләү;
9) районның инновацион үсешен тәэмин итү өчен патриотик
тәрбиянең оештыру-методик базасын үстерү;
10) патриотик тәрбия буенча белгечләр әзерләү һәм яңадан
укыту;
11)районның тарихи кыйммәтләре һәм Республика икътисады,
мәдәнияте, сәнгате үсешендәге районның роле нигезендә район
яшьләренең патриотик хисләрен һәм аңын формалаштыру, үз
халкы өчен горурлык хисен саклап калу.
12) иҗтимагый оешмаларны (берләшмәләрне), мәгариф
учреждениеләрен, хезмәт коллективларын патриотик
тәрбияләүдә катнашуга җәлеп итү.
13) мәгариф учреждениеләрендә патриотик тәрбия бирүнең
сыйфатын күтәрү
14) дәүләтнең төп рухи өлеше буларак патриотизмны алга таба
үстерү максатыннан фәнни нигезләнгән, оештыру һәм
пропаганда эшчәнлеген үткәрү.
2021-2025 еллар

Ярдәмче программалар каралмаган

2021 - 2025 елларда Программаны Татарстан Республикасы
Саба муниципаль районы бюджеты акчалары хисабына
финанслауның гомуми күләме 2 000,000 мең сум тәшкил итә,
шул исәптән:
2021 елда - 400,000 мең сум;
2022 елда - 400,000 мең сум;
2023 елда - 400,000 мең сум;
2024 елда - 400,000 мең сум;
2025 елда - 400,000 мең сум.
Программаны финанслау күләмнәре фаразлану характерына
ия һәм Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына
һәм план чорына)Саба муниципаль районы бюджеты
турындагы карары нигезендә төгәлләштереләчәк.
Программаны
гамәлгә
ашыруның
нәтиҗәлелеген
гомумиләштерелгән бәяләү күрсәткечләре сыйфатында чыгыш
ясый торган объектив критерийлар системасын куллануга
бәяләү. Алар әхлакый-рухи һәм микъдари параметрлар белән
тәкъдим ителгән.
Әхлакый-рухи параметрлар:
- укучыларның толерантлыгын арттыру, Татарстан, Россия
Федерациясе халыкларының бердәмлеген һәм дуслыгын
ныгыту;
- укучыларның гражданлык һәм патриотик бурычын үтәүгә

әзерлеге һәм омтылышы аларның иҗтимагый һәм шәхси
мәнфәгатьләрне яраштыру осталыгы һәм теләге, Ватанның
чәчәк атуы эшенә алар кертә торган реаль өлеше;
- үз Ватаның өчен мәхәббәт һәм горурлык хисләре
тәрбияләү;
- үз илеңнең гореф-гадәтләренә сакчыл караш тәрбияләү.
Микъдар параметрлары. Бу :
- патриотик юнәлештәге үткәрелгән күргәзмәләр;
- патриотик клублар һәм берләшмәләр эшчәнлеге белән
шөгыльләнүче укучылар;
- патриотик тематика буенча үткәрелгән фестивальләр һәм
конкурслар;
- хәрби-спорт уеннары үткәрү;
- үткәрелгән фәнни-гамәли конференцияләр;
- хәрби каберлекләрне төзекләндерү эшләре, эзләү эшләре,
Бөек Ватан сугышы барган урыннарга походлар;
- сугыш һәм хезмәт ветераннары өстеннән башкарылган
шефлык эше саны.
Саба муниципаль районында гражданның һәм патриотның
социаль актив шәхесен формалаштыру буенча дәүләт һәм
иҗтимагый институтларның көчләрен берләштерергә сәләтле
патриотик тәрбияләүнең нәтиҗәле системасын алга таба үстерү.

1. Программаны гамәлгә ашыру өлкәсенә характеристика, күрсәтелгән
өлкәдәге төп проблемаларны тасвирлау һәм аның үсеш фаразы
Программа Саба муниципаль районы балаларына, үсмерләренә һәм яшьләренә
патриотик тәрбия бирү системасының эчтәлеген һәм төп үсеш юлларын билгели һәм,
җәмгыятьнең рухи-әхлакый бердәмлеге нигезләренең берсе буларак, гражданнарның
алга таба патриотик аңын формалаштыруга юнәлдерелә.
Программа патриотик тәрбия проблемаларының киң спектрын хәл итүдә
иҗтимагый оешмаларның һәм берләшмәләрнең муниципаль структураларының уртак
эшчәнлеге булып тора һәм аңа алга таба динамика бирергә тиеш.
Сугыш ветераннары һәм тыл хезмәтчәннәре турында кайгырту сүзләрдә генә
түгел, ә чынлыкта гамәлдә башкарыла. Хәрби көч сафларына чакыру уңышлы
үткәрелә, яшүсмерләр армиядә хезмәткә яхшырак әзерләнгән. Районда “Хәрби
хезмәткә чакырылучылар көне”, “Аҗаган” хәрби-спорт уены, сафта җыр конкурслары
үткәрү гадәткә керде.
Патриотик тәрбияне алга таба камилләштерү, тәҗрибәне баету максатында
методик әсбаплар эшләнә, мастер-класслар үткәрелә, Хәтер, Дан, Батырлык һәм
Дәрәҗә дәресләре уздырыла.
Патриотик тәрбия буенча фестивальләр, конференцияләр, слет-конкурслар
үткәрү балаларыбызның үз-үзен тотышы һәм мәнфәгатьләре, аларның бу
вакыйгаларга, халыкның батырлыкларына карата хисләре турында бәян итә.
Соңгы еллардагы сайлау кампанияләрендә яшьләрнең актив катнашуын да
билгеләп үтәргә кирәк. Актив тормыш позициясе һәм вакыйгалар өчен шәхси
җаваплылык хисе участок сайлау комиссияләре эшендә актив катнашкан яшь
гражданнарны характерлый.

Башкарма органнарның муниципаль район халкының яшьләр төркеме арасында
эшне оештыру буенча физик культура, спорт һәм яшьләрнең эшчәнлеге өлкәсендәге
эшчәнлеге даими активлаша.
Шул ук вакытта патриотик тәрбия системасының нәтиҗәле эшләве өчен барысы
да эшләнмәгән әле. Әхлаклылык, гражданлык һәм патриотлык җәмгыятьнең нигезен
тулысынча берләштерә алмаган. Әти-әниләр, гаилә, коллектив, җәмгыять, Ватан
алдында җаваплылык һәм бурыч хисе югалган. Болар барысы да эшне дәвам итү
кирәклеген,югары рухи-әхлакый принциплар һәм гражданлык җаваплылыгы, үз
Ватаныңа мәхәббәт һәм тугрылык, җәмгыятькә һәм дәүләткә лаеклы һәм фидакарь
хезмәт итүгә әзерлек, район үсеше планнарын тормышка ашыруда актив катнашуга
юнәлтелгән программалы методлар белән патриотик тәрбиянең барлык комплекслы
проблемаларын хәл итүгә юнәлдерелгән эшнең актуальлеген күрсәтә.
Хәзерге вакытта эшне тагын да камилләштерү, түбәндәгеләргә юнәлтелгән
чаралар уздыру зарурлыгы килеп туды:
- югары рухи-әхлакый принципларны һәм гражданлык җаваплылыгын, үз
Ватаныбызга булган мәхәббәтне һәм тугрылыкны тәрбияләү, җәмгыятькә һәм
дәүләткә лаеклы һәм фидакарь хезмәт итүгә әзерлек, районны үстерү планнарын
гамәлгә ашыруда актив катнашу;
- мәдәни-тарихи кыйммәтләр нигезендә яшьләрнең патриотик хисләрен һәм
аңын булдыру;
- Ватаныбызның күпгасырлык тарихын өйрәнү, илебезнең бәйсезлеге һәм
мөстәкыйльлеге өчен көрәшкән төрле буыннарның героик үткәнендә,тарихи
процесста Россиянең урыны һәм роле;
- конституцион, гражданлык һәм хәрби бурычны тирән аңлау, югары мәдәниятне
һәм белемне үстерү;
- Ватанга лаеклы хезмәт итәргә әзер булган идеяне аңлау;
- югары әхлакый, һөнәри-этик нормалар булдыру, үз-үзеңне тоту, фидакарьлек,
җаваплылык һәм коллективлык, хезмәткә карата хөрмәт һәм намуслы мөнәсәбәт
формалаштыру;
- яшүсмерләрнең һәм яшьләрнең сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру,
наркоманияне,
алкоголизмны,
хокук
бозуларны
һәм
күзәтүчесезлекне
профилактикалау, яшьләрнең сәламәтлеген яхшырту.
Әлеге программаны тормышка ашыру нәтиҗәле, ведомствоара хезмәттәшлекне
тәэмин итәргә мөмкинлек һәм муниципаль районның үсеп килүче буынына патриотик
тәрбия бирүдә уңай нәтиҗәләр бирә.
2. Программаны гамәлгә ашыруның төп максатлары һәм бурычлары,
сроклары һәм этаплары
Программаның төп максатлары:
- патриотик тәрбия системасын алга таба үстерү һәм камилләштерү;
- балаларда һәм яшьләрдә югары патриотик аң, Ватанга тугрылык, конституцион
бурычларны үтәүгә әзерлек формалаштыру.
Әлеге максатларга ирешү өчен түбәндәге бурычларны хәл итү күздә тотыла:
- патриотик тәрбия системасын булдыруны дәвам итү;
- патриотик тәрбия бирүнең норматив-хокукый һәм оештыру-методик базасын
камилләштерүне дәвам итү;

- район башкарма хакимиятенең һәм җирле үзидарәнең барлык дәрәҗәләрендә
яшьләрне патриотик, гражданлык тәрбиясе мәсьәләләре буенча идарә итүне һәм
аларның эшчәнлеген координацияләүне тәэмин итәргә мөмкинлек бирә торган
механизмнар булдыру;
- патриотик тәрбия мәсьәләләре буенча массакүләм мәгълүмат чаралары һәм
матбугат чаралары белән эш дәрәҗәсен күтәрү;
- балаларны патриотик тәрбияләүдә гаиләнең ролен көчәйтү;
- патриотик тәрбия белән шөгыльләнүче яшьләр учреждениеләрен үстерү;
- патриотик тәрбия буенча белгечләр әзерләү һәм яңадан укыту;
- тарихи кыйммәтләр нигезендә район яшьләренең патриотик хисләрен һәм аңын
булдыру, халкыбыз өчен горурлык хисләрен саклап калу;
- иҗтимагый оешмаларны (берләшмәләрне), мәдәни һәм мәгариф
учреждениеләрен, хезмәт коллективларын, аерым гражданнарны патриотик
тәрбияләүдә катнашуга җәлеп итү;
- мәгариф учреждениеләрендә патриотик тәрбиянең сыйфатын күтәрү;
- патриотизмны дәүләтнең төп рухи өлеше буларак алга таба үстерү
максатыннан фәнни-нигезләнгән оештыру һәм пропаганда эшчәнлеген үткәрү;
- патриотик тәрбия системасын үстерүне һәм камилләштерүне дәвам итү.
Күрсәтелгән бурычларны хәл итү 1 нче кушымта нигезендә чаралар үткәрү белән
гамәлгә ашырылачак.
3. Программаны ресурслар белән тәэмин итү
2021 - 2025 елларда Программаны Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы бюджеты акчалары хисабына финанслауның гомуми күләме 2 000,000 мең
сум тәшкил итә, шул исәптән:
2021 елда - 400,000 мең сум;
2022 елда - 400,000 мең сум;
2023 елда - 400,000 мең сум;
2024 елда - 400,000 мең сум;
2025 елда - 400,000 мең сум.
Программаны финанслау күләмнәре фаразлану характерына ия һәм Татарстан
Республикасы Саба муниципаль районы Советының чираттагы финанс елына
(чираттагы финанс елына һәм план чорына)Саба муниципаль районы бюджеты
турындагы карары нигезендә төгәлләштереләчәк.
4. Программаны гамәлгә ашыруның көтелгән нәтиҗәләре
Үсеп килүче буында югары гомуми мәдәният, патриотик хисләр һәм аңны
Россиянең, Татарстан Республикасының, районның тарихи кыйммәтләре нигезендә
формалаштырырга мөмкинлек бирә торган патриотик тәрбиянең бербөтен
системасын булдыру.
Яшь буында Ватанга мәхәббәт тәрбияләү, үзенең гражданлык бурычын һәм
конституцион бурычларын җаваплы аңлау.
Яшьүсмерләр клублары, кадетлар патриотик юнәлештәге сыйныфлар булдыру.
Бала һәм яшүсмер шәхесенең әхлакый, интеллектуаль һәм физик формалашуы
өчен уңай шартлар тудыру.

Яшь буынны патриотик һәм гражданлык ягыннан тәрбияләүдә районыбызның
гаиләләренә, бистә, авылларның иҗтимагый оешмаларына гамәли адреслы ярдәм
күрсәтү.
Толерантлыкны арттыру, җәмгыятьтә идеологик каршылыклар дәрәҗәсен
киметү.
Халыкларның бердәмлеген һәм дуслыгын ныгыту.
Гражданнарның икътисадны үстерүдә кызыксынуын тәэмин итү, җәмгыятьтә
социаль киеренкелекне киметү.
Гражданнарның Ватанны саклауга әзерлегенә карата дөньяви карашларын
үстерү.
Программаны гамәлгә ашыруның соңгы нәтиҗәсе районда ватанпәрвәрлек һәм
интернационализм үсешенең уңай динамикасы, аның нигезендә җәмгыятьтә рухи һәм
мәдәни күтәрелеш өчен уңай шартлар тәэмин итү, икътисадый тотрыклылыкны
ныгыту булырга тиеш.

Татарстан Республиткасы
Саба муниципаль районы
Башкарма комитетының
2020 елның 21 октябрендәге
1408-п номерлы карарына
1 кушымта

“2021-2025 елларга Татарстан Республикасы
Саба муниципаль районы балаларына
һәм яшьләренә патриотик тәрбия бирү”
муниципаль программасына
1 кушымта

“2021-2025 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы балаларына
һәм яшьләренә патриотик тәрбия бирү” муниципаль программасының

төп чаралары
№
т/б

1.1.

2.1.

2.2.

2.3.

Чаралар исеме

Үткәрү
вакыты

Җаваплы
башкаручылар

Еллар буенча программаны финанслау күләмнәре, мең
сум.
2021
2022
2023
2024
2025

1.Оештыру чаралары
Район гомуми белем бирү мәктәпләренең укытудаими
Мәгариф идарәсе
методик һәм матди-техник базасын ныгыту
рәвештә
2.Яшь гражданнарга патриотик тәрбия бирү өлкәсендәге эшчәнлекне камилләштерү
Балаларга һәм яшьләргә әхлакый һәм патриотик
ел саен
Мәгариф идарәсе,
тәрбия бирү буенча семинарлар оештыру һәм
Яшьләр эшләре
уздыру
һәм спорт бүлеге
Геройлар, Бөек Ватан сугышы, тыл хезмәтчәннәре
ел саен
Мәгариф идарәсе
турында китаплар буенча уку конференцияләре
үткәрү. Реферератларны һәм иҗади эзләүтикшеренү эшләрен әзерләү
“Россия паспорты көне” паспортлар тапшыру
ел саен
Яшьләр эшләре

буенча яшьләр-патриотик акциясе үткәрү

2.4.

Җәмәгать тәртибен саклау формированиеләренең
матди базасын ныгыту

ел саен

2.5.

“Гражданлык һәм ватанпәрвәрлек сәгате”
республика акциясен үткәрү

кварталга 1
тапкыр

2.6.

Танылган якташлар, район һәм республиканың
тарихы һәм туган якны өйрәнү буенча
экспозицияләр циклын оештыру “Ватаныбызны
өйрәнеп, үзебез турында белербез”

ел саен

2.7.

Тарихи-туган якны өйрәнү музейларында, мәгариф
музейларында экскурсияләр үткәрү һәм аларда
катнашу
Җәмәгать тәртибен саклау буенча мәктәп
формированиеләренең республика слётында
катнашу

ел саен

Балигъ булмаганнарның хокук бозуларын
профилактикалау буенча отрядларны үстерү эше

ел саен

2.8.

2.9.

ел саен

һәм спорт бүлеге,
РФ Федераль
миграция
хезмәтенең ТР
буенча Саба
районындагы
бүлеге
Россия
Федерациясе Эчке
эшләр
министрлыгының
Саба районы
буенча бүлеге,
Яшьләр эшләре
һәм спорт бүлеге
Мәгариф идарәсе,
Яшьләр эшләре
һәм спорт бүлеге
Башкарма
комитетның
мәдәният бүлеге,
район туган якны
өйрәнү музее,
Мәгариф идарәсе
Мәгариф идарәсе,
Яшьләр эшләре
һәм спорт бүлеге
Мәгариф идарәсе,
Яшьләр эшләре
һәм спорт бүлеге,
Россия
Федерациясе Эчке
эшләр
министрлыгының
Саба районы
буенча бүлеге
Мәгариф идарәсе,
Яшьләр эшләре

2.10.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

һәм спорт бүлеге,
Россия
Федерациясе Эчке
эшләр
министрлыгының
Саба районы
буенча бүлеге
Кадет сыйныфының уңышлы эшендә ярдәм итү
ел саен
Мәгариф идарәсе
3.Патриотик тәрбия бирү һәм сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру чаралары, балалар һәм яшьләр арасында спорт чаралары
Көз һәм яз көннәрендә чакырылырга тиешле
ел саен
Мәгариф идарәсе,
хезмәткә чакырылучыларның Республика
Яшьләр эшләре
спартакиадасында катнашуы.
һәм спорт бүлеге
Биш көнлек хәрби-кыр җыеннары үткәрү
ел саен
Мәгариф идарәсе,
180,000
180,000
180,000
180,000
Яшьләр эшләре
һәм спорт бүлеге
Саба муниципаль районы хәрби хезмәткә
Апрель,
Яшьләр эшләре
чакырылучылар арасында хәрби-гамәли спорт
Октябрь
һәм спорт бүлеге,
төрләре буенча район, зона ярышларында катнашу
ел саен
Татарстан
һәм үткәрү
Республикасы
Хәрби
комиссариатының
Саба һәм Теләче
районнары буенча
бүлеге
Совет гаскәрләрен Әфганстаннан чыгаруга
ел саен
Яшьләр эшләре
багышланган чаралар үткәрү
һәм спорт бүлеге
Мәгариф идарәсе,
Татарстан
Республикасы
хәрби
комиссариатының
Саба һәм Теләче
районнары буенча
бүлеге
Җәмәгать тәртибен саклау буенча яшьләр
Апрель,
Яшьләр эшләре
формированиеләренең спартакиадасын үткәрү
Октябрь
һәм спорт бүлеге,
ел саен
Мәгариф идарәсе,
Россия

180,000

3.6.

Хәрби хезмәткә чакырылучыларның физик
әзерлеге буенча белем бирү учреждениеләренең
смотр-конкурсларын үткәрү

ФевральМарт
ел саен

3.7.

Армиягә алынучылар көнен үткәрү

Апрель,
Октябрь
ел саен

3.8.

Район спорт ярышларын үткәрү:
- волейбол буенча
- милли көрәш буенча;
- якташларыбыз-танылган спортчылар призына
- якташларыбыз-сугышчы-интернационалистлар
истәлегенә багышланган
- Советлар Союзы Геройлары - якташларыбыз
истәлегенә багышланган
һ.б.

ел саен

3.9.

Техник спорт төрләрен (хәрби-гамәли төрләрен)
үстерү

ел саен

Федерациясе Эчке
эшләр
министрлыгының
Саба районы
буенча бүлеге
Яшьләр эшләре
һәм спорт бүлеге
Мәгариф идарәсе,
Татарстан
Республикасы
хәрби
комиссариатының
Саба һәм Теләче
районнары буенча
бүлеге
Яшьләр эшләре
һәм спорт бүлеге,
Татарстан
Республикасы
Хәрби
комиссариатының
Саба һәм Теләче
районнары буенча
бүлеге
Яшьләр эшләре
һәм спорт бүлеге
Мәгариф идарәсе,
Татарстан
Республикасы
хәрби
комиссариатының
Саба һәм Теләче
районнары буенча
бүлеге
Яшьләр эшләре
һәм спорт бүлеге
Мәгариф идарәсе,
Татарстан

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

3.10.

Җиңү көнен бәйрәм итүгә багышланган чаралар
үткәрү

Май,
ел саен

3.11.

Район уку йортларында хәрби дан көненә (җиңү
көннәренә) багышланган батырлык дәресләре
үткәрү, Бөек Ватан сугышы ветераннарының,
локаль сугышчыларның, тыл ветераннарының
очрашуларын оештыру.

ел саен

3.12.

Хәрби дан һәйкәлләре һәм мемориаллары
патронажы

ел саен

3.13.

“Аҗаган” хәрби-патриотик уены үткәрү

ел саен

Республикасы
хәрби
комиссариатының
Саба һәм Теләче
районнары буенча
бүлеге
Программада
катнашучыларның
барысы да
Яшьләр эшләре
һәм спорт бүлеге
Мәгариф идарәсе,
Татарстан
Республикасы
хәрби
комиссариатының
Саба һәм Теләче
районнары буенча
бүлеге
Яшьләр эшләре
һәм спорт бүлеге
Мәгариф идарәсе,
Татарстан
Республикасы
хәрби
комиссариатының
Саба һәм Теләче
районнары буенча
бүлеге
Яшьләр эшләре
һәм спорт бүлеге
Мәгариф идарәсе,
Татарстан
Республикасы
хәрби
комиссариатының
Саба һәм Теләче
районнары буенча

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

3.14.

3.15.

Якташларының хәрби һәм хезмәт батырлыклары
турында материаллар өйрәнү һәм җыю эшен
оештыру
Җәмәгать тәртибен саклау буенча район һәм
республика конкурслары үткәрү һәм анда яшьләр
(мәктәп)
формированиеләре
отрядларының
катнашуы

ел саен

ел саен

бүлеге
Яшьләр эшләре
һәм спорт бүлеге
Яшьләр эшләре
һәм спорт бүлеге,
Мәгариф идарәсе

103,000

103,000

103,000

103,000

103,000

БАРЫСЫ
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
БАРЛЫГЫ
2 000,000
Кулланган кыскартулар:
Мәгариф идарәсе – “Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының Мәгариф идарәсе” муниципаль казна
учреждениесе;
ОДМС - Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге;
район туган якны өйрәнү музее – “Саба үзәкләштерелгән туган якны өйрәнү музее” муниципаль бюджет учреждениесе (район туган якны өйрәнү музее);
Саба районы буенча Россия Эчке эшләр министрлыгы - Саба районы буенча Эчке эшләр министрлыгы бүлеге;
Саба муниципаль районындагы Россия Федераль миграция хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенең территориаль пункты - Саба
муниципаль районындагы Россия Миграция хезмәте идарәсенең территориаль пункты.

