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КАРАР
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Татарстан Республикасы Әтнә районы башкарма комитетының 2020 елның 05
февралендәге 47 номерлы карары белән расланган «2020-2022 елларга Татарстан
Республикасы Әтнә муниципаль районында физик культураны һәм спортны
үстерү» муниципаль программасына үзгәрешләр кертү турында
Әтнә муниципаль районында физик культура һәм спорт өлкәсендә дәүләт
сәясәтен гамәлгә ашыру максатларында Әтнә муниципаль районы башкарма
комитеты карар бирә:
1. Татарстан Республикасы Әтнә районы башкарма комитетының 2020 елның
05 февралендәге 47 номерлы карары белән расланган «2020-2022 елларга Татарстан
Республикасы Әтнә муниципаль районында физик культураны һәм спортны
үстерү» муниципаль программасына (19.02.2021 №43; 05.08.2021№249; 20.08.2021
№279 үзгәрешләр белән) кушымта нигезендә, үзгәрешләр кертергә.
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының
(http:pravo.tatarstan.ru) рәсми порталында бастырып чыгарырга һәм «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Әтнә муниципаль районының рәсми
сайтында урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам.

Җитәкче

А. Ф. Каюмов

Кушымта
Әтнә районы башкарма комитетының
2021 елның 19 ноябрендәге 465
номерлы карарына

Татарстан Республикасы Әтнә районы башкарма комитетының 2020 елның
05 февралендәге 47 номерлы карары белән расланган «2020-2022 елларга
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районында физик культураны һәм
спортны үстерү» муниципаль программасына (19.02.2021 №43; 05.08.2021№249;
20.08.2021 №279 үзгәрешләр белән) үзгәрешләр.
1. Программа паспортында, таблицада, "Муниципаль программаны
финанслау күләмнәре һәм чыганакларын" яңа редакциядә бәян итәргә:
Муниципаль программаны Җирле бюджет акчалары, бюджеттан тыш акчалар,
финанслау күләмнәре һәм республика бюджеты акчалары.
Финаслау
2020г. 2021г. 2022г.
чыганаклары
чыганагы
108,3 1179,0 1179,0
Республика
бюджеты
289,6 291,6 291,6
Җирле бюджет
397,9 1471,0 1471,0
Барлыгы
Искәрмә: программаны финанслау күләмнәре
фаразлау характерында һәм тиешле дәрәҗәдәге
бюджетлар булдыруны исәпкә алып, ел саен
төзәтмәләр кертелергә тиеш, шулай ук чараларны
финанслауга
федераль
һәм
республика
бюджетыннан акчалар бүленергә тиеш.
2. Программаның 2 пунктындагы 2.7 пунктчасын түбәндәге редакциядә

бәян итәргә:
Программаны финанслауның гомуми күләме барлык чыганаклар исәбеннән 3340,0
мең сум тәшкил итә, шул исәптән акча исәбеннән:
- республика бюджетыннан - 2467,0 мең сум;
- район бюджетында - 873,0 мең сум;
Программаның төп чараларын гамәлгә ашыруга еллар буенча таләп ителәчәк:
2020 елда финанслау күләме - 397,9 мең сум, шул исәптән:
республика бюджеты - 108,3 мең сум;
- район бюджеты - 289,6 мең сум;
2021 елда финанслау күләме - 1471,0 мең сум, шул исәптән:
республика бюджеты - 1179,0мең сум;
- район бюджеты - 291,6 мең сум;

2022 елда финанслау күләме - 1471,0 мең сум, шул исәптән:
республика бюджеты - 1179,0 мең сум;
- район бюджеты - 291,6 мең сум;
3. №1 кушымтада, таблицада, «Программаның төп чаралары буенча барысын, шул
исәптән:» ны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
Программаның 2020-2022 3340
төп чаралары
буенча,
шул
исәптән:
2020
397,9

2467

873

108,3

289,6

2021

1471,0 1179,0

291,6

2022

1471,0 1179,0

291,6

Әтнә районы
Башкарма
комитетының
яшьләр эшләре
һәм туризм
бүлеге,мәгариф
бүлеге, җирле
үзидарә
органнары

4. 1 нче кушымтада 1.3.5 пунктчасын өстәргә һәм түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
1.3.4. Модуль
чаңгы
базасы

2020-2022
2020
2021
2022

1394,0
0,00
696,7
696,7

1394,0
0,00
696,7
696,7

0,00
0,00
0,00
0,00

Татарстан
Республикасы
Спорт
министрлыгы

