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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасында җәмәгать тәртибен тәэмин 

итү һәм җинаятьчелеккә каршы тору» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел,  

16 октябрь, 764 нче карары белән расланган 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республика-

сында җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм 

җинаятьчелеккә каршы тору» дәүләт 

программасына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә 

каршы тору» дәүләт программасын раслау турында» 2013 ел, 16 октябрь, 764 нче 

карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел,                      

14 июнь, 492 нче; 2014 ел, 25 сентябрь, 678 нче; 2014 ел, 9 декабрь, 962 нче;                                       

2014 ел, 31 декабрь, 1090 нчы; 2015 ел, 2 февраль, 54 нче; 2015 ел, 24 апрель,                

279 нчы; 2015 ел, 7 август, 576 нчы; 2015 ел, 24 август, 619 нчы; 2015 ел, 26 август, 

620 нче; 2015 ел, 16 октябрь, 771 нче, 2015 ел, 11 ноябрь, 844 нче, 2016 ел, 19 гыйнвар, 

19 нчы, 2016 ел, 11 февраль, 85 нче, 2016 ел, 30 апрель, 274 нче һәм 2016 ел, 14 май,  

315 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 – 

2020 елларга Татарстан Республикасында җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм 

җинаятьчелеккә каршы тору» дәүләт программасына (алга таба – Программа) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

Программа паспортында: 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре» 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп, Программаны 

финанслау күләмнәре  

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән Программаны финанслауның гомуми 

күләме 13083,5106 млн.сум тәшкил итә: 

 

 (млн.сум) 

Ел  Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы  

2014 1724,261 

2015 1749,3376 

2016 1794,7304 

2017 1853,8204 

2018 1900,7204 

2019 1985,9204 

2020 2074,7204 

Барлыгы  13083,5106 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз 

характерында була һәм, тиешле бюджетлар 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен 

тәгаенләнергә тиеш»; 

 

Программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү  

 

«Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән Программаны 

финанслауның гомуми күләме 13083,5106 млн.сум тәшкил итә: 

 

(млн.сум) 

Ел  Татарстан Республикасы бюджеты акчасы  

2014 1724,261 

2015 1749,3376 

2016 1794,7304 

2017 1853,8204 

2018 1900,7204 

2019 1985,9204 

2020 2074,7204 

Барлыгы  13083,5106 

 

Программа чараларын тормышка ашыруга  чараларны үтәүчеләрнең төп 

эшчәнлеген финанслауга бүлеп бирелә торган акчадан файдалану күздә тотыла. 

Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм, Татарстан 

Республикасы бюджеты һәм федераль бюджет мөмкинлекләреннән чыгып, тиешле 

елга Татарстан Республикасы бюджеты проектын төзегәндә билгеләнгән тәртиптә  ел 

саен тәгаенләнергә тиеш.»; 
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Программага 2 нче кушымтада: 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында хокук бозуларны һәм 

җинаятьләрне профилактикалау эшчәнлеген оештыру» юлында 4 графада «186,9904» 

саннарын  «175,0176» саннарына алмаштырырга; 

«Программа буенча барлыгы» юлында 4 графада «1761,3104» саннарын  

«1749,3376» саннарына алмаштырырга; 
 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында хокук бозуларны һәм 

җинаятьләрне профилактикалау эшчәнлеген оештыру» ярдәмче программасында 

(алга таба – 1 нче ярдәмче программа):  

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

1 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 
 

«Еллар һәм чыганаклар буенча 

бүлеп, 1 нче ярдәмче 

программаны финанслау 

күләмнәре  

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән 1 нче ярдәмче программаны 

финанслауның гомуми күләме 1067,2196 млн.сум 

тәшкил итә: 

(млн.сум) 

Ел  Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы 

2014 172,5 

2015 175,0176 

2016 143,9404 

2017 143,9404 

2018 143,9404 

2019 143,9404 

2020 143,9404 

Всего 1067,2196 

Искәрмә: Финанслау күләмнәре фараз 

характерында була һәм, тиешле бюджетлар 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен 

тәгаенләнергә тиеш»; 
 

1 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. 1 нче ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү  

 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 1 нче ярдәмче 

программаны финанслауның гомуми күләме 1067,2196 млн.сум тәшкил итә: 

 

(млн.сум) 

Ел  Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 
 

1 2 

2014 172,5 
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1 2 

2015 175,0176 

2016 143,9404 

2017 143,9404 

2018 143,9404 

2019 143,9404 

2020 143,9404 

Барлыгы  1067,2196 

 

Ярдәмче программа чараларын тормышка ашыруга чараларны үтәүчеләрнең 

төп эшчәнлеген финанслауга бүлеп бирелә торган акчадан файдалану күздә тотыла. 

1 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм, тиешле елга Татарстан Республикасы бюджеты проектын төзегәндә федераль 

бюджет  һәм Татарстан Республикасы бюджеты мөмкинлекләреннән чыгып,  

билгеләнгән тәртиптә  ел саен тәгаенләнергә тиеш.»; 

1 нче ярдәмче программага кушымтада:  

4.13 пунктның 14 графасында «1,5» саннарын «1,5272» саннарына 

алмаштырырга; 

4.19 пунктның 14 графасында «49,0» саннарын «37,0» саннарына 

алмаштырырга; 

«1 нче ярдәмче программа буенча барлыгы» юлының 14 графасында «186,9904» 

саннарын «175,0176» саннарына алмаштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                     И.Ш.Халиков 


