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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 - 2020 елларга 

Татарстан Республикасында юстицияне 

үстерү» дәүләт программасын раслау һәм 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының кайбер актлары үз көчен 

югалткан дип санау турында» 2013 ел, 13 

сентябрь, 656 нчы карары белән расланган 

«2014 - 2020 елларга Татарстан 

Республикасында юстицияне үстерү» 

дәүләт программасына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 - 2020 елларга 

Татарстан Республикасында юстицияне үстерү» дәүләт программасын раслау һәм 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер актлары үз көчен 

югалткан дип санау турында» 2013 ел, 13 сентябрь, 656 нчы карары белән (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының  2014 ел, 28 май, 361 нче, 2014 ел, 26 июнь,  

440 нчы, 2015 ел, 11 май, 334 нче, 2015 ел, 11 ноябрь, 843 нче карарлары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 - 2020 елларга Татарстан 

Республикасында юстицияне үстерү» дәүләт программасына түбәндәге үзгәрешләрне 

кетергә:  

Программа паспортында: 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре» 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп, Программаны 

финанслау күләмнәре 

Алдан бәяләү буенча, Программаны финанслауның гомуми 

күләме  3 282 605,63 мең сум тәшкил итә, шул исәптән 

җәлеп итүе планлаштырылган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 310 930,53 мең сум, Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән – 2 971 675,1 мең сум: 
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(мең сум) 

 

Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, 

тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен 

төзәтмәләр кертелергә тиеш.  

* 2014 һәм 2015 елларга Татарстан Республикасы бюджеты 

турында Татарстан Республикасы законнарында федераль 

бюджет акчасы өлешендә чыгымнар программа кодлары 

буенча чагылыш тапмаган»; 

Ел  Җәлеп итүе 

планлаштыры

лган федераль 

бюджет 

акчасы  

 

Татарстан 

Республикас

ы бюджеты 

акчасы  

 

Барлык акча 

2014 45 872,03* 455 283,4 501 155,43 

2015 48 807,5* 491 749,6 540 557,1 

2016 39 614,0 415 969,3 455 583,3 

2017 41 516,0 402 168,2 443 684,2 

2018 43 301,0 402 168,2 445 469,2 

2019 45 076,0 402 168,2 447 244,2 

2020 46 744,0 402 168,2 448 912,2 

Барысы  310 930,53 2 971 675,1 3 282 605,63 

 

«Программаның максатларын һәм бурычларын тормышка ашыру буенча көтелә 

торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм Программаның 

бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Программаның 

максатларын һәм 

бурычларын 

тормышка ашыру 

буенча көтелә торган 

соңгы нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары) һәм 

Программаның 

бюджет нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре  

Программаны тормышка ашыру түбәндәгеләргә мөмкинлек 

бирә:   

2016 елга: 

махсус программа тәэмин ителешен яңартуны көйләүне, аңа 

техник ярдәм итүне һәм җәмәгать судьяларының суд 

участокларында файдаланучыларны өйрәтүне 100 процент 

тәэмин итәргә; 

ел саен җәмәгать судьяларының квалификациясен күтәрүне 

тәэмин итәргә; 

2020 елга: 

Татарстан Республикасы законнары проектларын Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетына кертү өчен 

билгеләнгән вакытларны үтәү өлешендә тиешле елга 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының закон 

проектлары белән эшләү планын ел саен 100 процент 

үтәлешен тәэмин итәргә; 
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Татарстан Республикасы Законнар җыентыгын 

формалаштыруның бирелгән күләмен 100 процент 

башкарырга; 

суд тарафыннан законнарга туры килми һәм гамәлдә түгел 

дип танылган Татарстан Республикасының теркәлгән 

ведомство норматив хокукый актларын бергә кадәр 

киметергә; 

норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актлар 

проектларына хокукый һәм коррупциягә каршы экспертиза  

үткәрүнең билгеләнгән вакытларын саклауны  100 процент 

тәэмин итәргә; 

муниципаль районга кергән җирлекләрдән чираттагы 

финанс елына Татарстан Республикасы бюджеты турында 

закон белән расланган, Татарстан Республикасының 

муниципаль норматив хокукый актлары регистрын алып 

бару өчен кирәкле мәгълүматны җыю буенча дәүләт 

вәкаләтләрен тормышка ашыруга  муниципаль районнар 

бюджетларына субвенцияләр бүлеп бирү нигезендә 

муниципаль районнар бюджетларына финанс чараларын 

ел саен  100 процент бирүне тәэмин иәргә; 

юридик затларга үзләренең атамаларында «Татарстан 

Республикасы», «Татарстан» исемнәрен файдалануга 

рөхсәт бирүдән баш тартуга шикаятьләр санын икегә кадәр 

киметергә; 

җирле үзидарәне оештыру өлкәсендә норматив хокукый 

актларны эшләү һәм норматив хокукый актлар 

проектларына хокукый һәм коррупциягә каршы экспертиза 

үткәрү дәрәҗәсен 100 процентка кадәр җиткерергә; 

җирле үзидарә органнарының вазыйфаи затларын, юридик 

хезмәтләр белгечләрен һәм бүтән белгечләрен укыту буенча 

чараларда 100 процент катнашуны тәэмин итәргә;  

Татарстан Республикасының Административ-территориаль 

берәмлекләре реестрыннан, Татарстан Республикасының 

Муниципаль берәмлекләре реестрыннан өземтәләрне яки 

мәнфәгатьле органнар, оешмалар яки физик затларның 

рәсми мөрәҗәгатьләре буенча таләп ителә торган 

мәгълүматның булмавы турында белешмәне билгеләнгән 

вакытларда бирүне 100 процент тәэмин итәргә; 

Хокук мәсьәләләре буенча ведомствоара координацияләү 

комитеты утырышларын  оештыру-техник һәм мәгълүмати-

аналитик тәэмин итү дәрәҗәсен 100 процентка кадәр 

җиткерергә; 

капиталь ремонт һәм агымдагы ремонт үткәрелгән җәмәгать 

судьялары  суд участоклары биналары һәм бүлмәләре санын 

60 берәмлеккә кадәр арттырырга; 
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стационар металл табу җайланмалары белән 

җиһазландырылган җәмәгать судьялары суд участоклары 

биналары һәм бүлмәләре санын 41 берәмлеккә кадәр 

арттырырга; 

җәмәгать судьялары аппаратын карап тотуны 100 процент 

тәэмин итәргә; 

җәмәгать судьялары суд участоклары өчен компьютер, 

оештыру техникасы һәм матди-техник чаралар сатып алу 

планын үтәүне 100 процент тәэмин итәргә; 

кабат билгеләнгән җәмәгать судьяларын яңадан  әзерләүне 

100 процент тәэмин итәргә»; 

 

 

Программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү  
 

 

Программаны финанслауның гомуми күләме  3 282 605,63 мең сум тәшкил итә, 

шул исәптән җәлеп итүе планлаштырылган федераль бюджет акчасы исәбеннән – 

310 930,53 мең сум, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

2 971 675,1 мең сум:  

 

(мең сум) 

Ел  Җәлеп  итүе 

планлаштырылган 

федераль бюджет 

акчасы  

 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты акчасы  

 

Барлык акча 

2014 45 872,03* 455 283,4 501 155,43 

2015 48 807,5* 491 749,6 540 557,1 

2016 39 614,0 415 969,3 455 583,3 

2017 41 516,0 402 168,2 443 684,2 

2018 43 301,0 402 168,2 445 469,2 

2019 45 076,0 402 168,2 447 244,2 

2020 46 744,0 402 168,2 448 912,2 

Барысы  310 930,53 2 971 675,1 3 282 605,63 
 

Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, тиешле бюд-

жетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш.  

* 2014 һәм 2015 елларга Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан 

Республикасы законнарында федераль бюджет акчасы өлешендә чыгымнар 

программа кодлары буенча чагылыш тапмаган»; 

Программага 1 нче һәм 2 нче кушымталарны яңа редакциядә бәян итәргә (тер-

кәләләр); 
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Программаның «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында юстиция 

өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру» ярдәмче программасында (алга таба 

– 1 нче ярдәмче программада):  

1 нче ярдәмче программа паспортында «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 

Программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

 
«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп, ярдәмче 

программаны финанслау 

күләмнәре 

Алдан бәяләү буенча, ярдәмче программаны 

финанслауның гомуми күләме 922 483,73 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итүе 

планлаштырылган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 310 930,53 мең сум, Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 611 553,2 

мең сум: 
 

(мең сум) 

 
Финанслау күләмнәре фараз характерында 

була һәм аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен 

исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш.  

* 2014 һәм 2015 елларга Татарстан 

Республикасы бюджеты турында Татарстан 

Республикасы законнарында федераль бюджет ак-

часы өлешендә чыгымнар программа кодлары буенча 

чагылыш тапмаган»; 

 

Ел  Җәлеп  итүе 

планлаштырыл

ган федераль 

бюджет акчасы  

 

Татарстан 

Республика

сы 

бюджеты 

акчасы  

 

Барлык 

акча 

2014 45 872,03* 88 574,4 134 446,43 

2015 48 807,5* 113 105,9 161 913,4 

2016 39 614,0 91 788,5 131 402,5 

2017 41 516,0 79 521,1 121 037,1 

2018 43 301,0 79 521,1 122 822,1 

2019 45 076,0 79 521,1 124 597,1 

2020 46 744,0 79 521,1 126 265,1 

Барысы  310 930,53 611 553,2 922 483,73 

 
1 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү  
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Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 922 483,73 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итүе планлаштырылган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 310 930,53 мең сум, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

– 611 553,2 мең сум:  
 

(мең сум) 

Ел  Җәлеп  итүе 

планлаштырылган 

федераль бюджет 

акчасы  

 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты акчасы  

 

Барлык акча 

2014 45 872,03* 88 574,4 134 446,43 

2015 48 807,5* 113 105,9 161 913,4 

2016 39 614,0 91 788,5 131 402,5 

2017 41 516,0 79 521,1 121 037,1 

2018 43 301,0 79 521,1 122 822,1 

2019 45 076,0 79 521,1 124 597,1 

2020 46 744,0 79 521,1 126 265,1 

Барысы  310 930,53 611 553,2 922 483,73 
 

Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, тиешле бюд-

жетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш.  

* 2014 һәм 2015 елларга Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан 

Республикасы законнарында федераль бюджет акчасы өлешендә чыгымнар 

программа кодлары буенча чагылыш тапмаган»; 

1 нче ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (теркәлә); 

Программаның «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында җәмәгать 

юстициясе институтын үстерү» ярдәмче программасында (алга таба – 2 нче 

ярдәмче программада):  

2 нче ярдәмче программа паспортында «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 

Программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
 

«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп, Ярдәмче 

программаны финанслау 

күләмнәре 

 

Алдан бәяләү буенча, ярдәмче программаны 

финанслауның гомуми күләме Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән 2 360 121,9 мең сум тәшкил 

итә: 
 

                                                                        (мең сум) 

Ел  Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы  

2014 366 709,0 

2015 378 643,7 

2016 324 180,8 

2017 322 647,1 
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2018 322 647,1 

2019 322 647,1 

2020 322 647,1 

барысы 2 360 121,9 

Финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм аларга, Татарстан Республикасы бюджеты 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш»; 

2 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителеше 

 

Ярдәмче программаны финанслау «Татарстан Республикасы җәмәгать 

судьялары турында» 1999 елның 17 ноябрендәге 2440 номерлы Татарстан 

Республикасы Законының 10 статьясы нигезләмәләренә нигезләнә, аның нигезендә 

җәмәгать судьялары эшчәнлеген финанслау Татарстан Республикасы бюджеты 

акчаларыннан башкарыла.  

Алдан бәяләү буенча, 2014 – 2020 елларга ярдәмче программаны финанслауның 

гомуми күләме Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 2 360 121,9 мең 

сум тәшкил  

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәренә, Татарстан Республикасы 

бюджеты мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш итә.  

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре һәм чыганаклары түбәндәге 

таблицада китерелә: 

 

(мең сум) 

Ел  Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

2014 366 709,0 

2015 378 643,7 

2016 324 180,8 

2017 322 647,1 

2018 322 647,1 

2019 322 647,1 

2020 322 647,1 

Барысы  2 360 121,9»; 

 

2 нче ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (теркәлә). 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                      И.Ш.Халиков 


