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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2020 елларга Та-

тарстан Республикасында яшьләр 

сәясәтен, физик культура һәм спортны 

үстерү» дәүләт программасын раслау ту-

рында» 2014 ел, 7 февраль, 73 нче кара-

ры белән расланган «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында яшьләр 

сәясәтен, физик культура һәм спортны 

үстерү» дәүләт программасына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга Та-

тарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» 

дәүләт программасын раслау турында» 2014 ел, 7 февраль, 73 нче карары белән 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 9 апрель, 228 нче, 

2014 ел, 1 ноябрь, 831 нче, 2015 ел, 17 апрель, 263 нче, 2015 ел, 1 июнь, 396 нчы, 

2015 ел, 30 октябрь, 825 нче, 2016 ел, 31 март, 184 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 – 2020 елларга Татарстан Республика-

сында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» дәүләт программасына 

(алга таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Программа паспортында: 

«Программаның дәүләт заказчылары» юлында «, Татарстан Республикасы 

Икътисад министрлыгы» сүзләрен өстәргә; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре» 

юлында: 

«29 275 182,3» саннарын – «31 535 292,3» саннарына; «27 916 599,3» саннарын 

– «30 176 709,3» саннарына; «3 807 588,5» саннарын «6 067 698,5» саннарына 

алмаштырырга; 

Программаның I бүлегендәге беренче абзацта: 
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«Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Тиз торгызыла торган физкультура-

савыктыру комплексларына җиһазлар, металл конструкцияләр һәм металл 

эшләнмәләрне кертеп, алу өчен федераль бюджеттан Россия Федерациясе субъ-

ектлары бюджетларына субсидияләр бирү турында» 2011 ел, 20 июль, 606 нчы 

карары» сүзләрен «Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Физик культура һәм спортны 

үстерү» Россия Федерациясе дәүләт программасын раслау турында» 2014 ел, 15 

апрель, 302 нче карары» сүзләренә алмаштырырга; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2013 – 2017 елларга 

балалар мәнфәгатьләрендәге гамәлләрнең республика стратегиясе турында» 2013 ел, 

11 февраль, 90 нчы карары;» сүзләреннән соң «Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасында социаль өлкәне һәм иҗтимагый 

инфраструктураны модернизацияләү һәм үстерү турында» 2016 ел, 3 сентябрь, 614 

нче карары;» сүзләрен өстәргә; 

«Россия Федерациясе Президентының Балаларны сәламәтләндерү ялын 

оештыру мәсьәләләре буенча 2012 елның 24 августындагы 34547-Пр номерлы 

йөкләмәләре һәм Балалар ялын үстерү буенча региональ программалар эшләү 

мәсьәләсе буенча 2012 елның 20 августындагы Пр-2215 номерлы йөкләмәләре 

исемлеге» сүзләреннән соң «; «Татарстан Республикасы Инвестиция-венчур фонды» 

коммерциячел булмаган оешмасы тарафыннан эшләнгән 2016 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү концепциясе» сүзләрен өстәргә; 

Программаның III бүлегендә: 

«29 275 182,3» саннарын – «31 535 292,3» саннарына; «27 916 599,3» саннарын 

– «30 176 709,3» саннарына; «3 807 588,5» саннарын «6 067 698,5» саннарына 

алмаштырырга; 

Программага кушымтада: 

7 юлда: 

5 графага «, ТР ФМ, «ТР ИВФ» КБО (килешү буенча)» сүзләрен өстәргә; 

18 графада «1 360 235,0» саннарын «3 620 345,0» саннарына алмаштырырга; 

«Барлыгы» юлында «3 807 588,5» саннарын «6 067 698,5» саннарына 

алмаштырырга; 

файдаланылган кыскартылмалар исемлегенә түбәндәге эчтәлекле абзац 

өстәргә: 

«ТР ИВФ» КБО – «Татарстан Республикасы Инвестиция-венчур фонды» 

коммерциячел булмаган оешмасы»; 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик 

культура һәм спортны үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм ин-

женерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» 

ярдәмче программасы (алга таба – 7 нче ярдәмче программа) паспортында: 

«7 нче ярдәмче программа бурычлары» юлында 3 нче пунктка «һәм яшьләр 

үзәкләре» сүзләрен өстәргә; 
«Еллар һәм финанслау чыганаклары буенча бүлеп, 7 нче ярдәмче 

программаны финанслау күләмнәре» юлында: 
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«9 575 732,4» саннарын – «11 835 842,4» саннарына; «8 299 713,4» саннарын –
«10 559 823,4» саннарына; «1 697 060,0» саннарын –  «3 957 170,0» саннарына; 
«1 360 235,0» саннарын «3 620 345,0» саннарына алмаштырырга; 

7 нче ярдәмче программаның I бүлегендәге беренче абзацта: 

«Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Тиз торгызыла торган физкультура-

савыктыру комплексларына җиһазлар, металл конструкцияләр һәм металл 

эшләнмәләрне кертеп, алу өчен федераль бюджеттан Россия Федерациясе субъ-

ектлары бюджетларына субсидияләр бирү турында» 2011 ел, 20 июль, 606 нчы 

карары» сүзләрен «Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Физик культура һәм спортны 

үстерү» Россия Федерациясе дәүләт программасын раслау турында» 2014 ел, 15 

апрель, 302 нче карары» сүзләренә алмаштырырга; 
«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2015 – 2019 елларда 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләрендә гражданнар җыеннарында 
кергән мәсьәләләрне хәл итү буенча чаралар комплексын («юл картасын») раслау 
турында» 2015 ел, 20 август, 605 нче карары,» сүзләреннән соң «Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасында социаль 
өлкәне һәм иҗтимагый инфраструктураны модернизацияләү һәм үстерү турында» 
2016 ел, 3 сентябрь, 614 нче карары»;» сүзләрен өстәргә; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 10 декабрь, 
б-2553 нче боерыгы» сүзләреннән соң «,«Татарстан Республикасы Инвестиция-
венчур фонды» коммерциячел булмаган оешмасы тарафыннан эшләнгән 2016 – 2020 
елларга Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый 
инфраструктураны үстерү концепциясе» сүзләрен өстәргә; 

7 нче ярдәмче программаның II бүлегендә: 
тугызынчы абзацта «яшүсмерләр клублары» сүзләреннән соң «һәм яшьләр 

үзәкләре» сүзләрен өстәргә; 
унсигезенче абзацтан соң түбәндәге эчтәлекле яңа абзац өстәргә:  
«Социаль өлкәдә эшләр һәм хезмәтләр нәтиҗәлелеген һәм сыйфатын күтәрү, 

Татарстан Республикасы халкының физик культура һәм яшьләр сәясәте 
объектларына ихтыяҗын канәгатьләндерү, физик культура һәм яшьләр сәясәтен 
үстерүгә дәүләткә карамаган сектордан акча җәлеп итү максатларында, «Татарстан 
Республикасы Инвестиция-венчур фонды» коммерциячел булмаган оешмасы 
тарафыннан эшләнгән 2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасында социаль 
тармакларны һәм иҗтимагый инфраструктураны үстерү концепциясе гамәлгә 
ашырыла.»; 

7 нче ярдәмче программаның III бүлегендә: 
«9 575 732,4» саннарын – «11 835 842,4» саннарына; «8 299 713,4» саннарын –

«10 559 823,4» саннарына; «1 697 060,0» саннарын – «3 957 170,0» саннарына; 
«1 360 235,0» саннарын «3 620 345,0» саннарына алмаштырырга; 

7 нче ярдәмче программаның IV бүлегендәге беренче абзацта «Татарстан Рес-
публикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы 
тарафыннан» сүзләреннән соң «,Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы, 
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан» сүзләрен өстәргә; 

7 нче ярдәмче программага 1 нче кушымтада: 
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«4. Яшьләр сәясәте һәм спорт учреждениеләрендә энергия саклау һәм 

энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру» 

юлыннан соң түбәндәге эчтәлекле 4.1 юл өстәргә: 

 

«4.1. ИВФ 

КБО тарафын-

нан эшләнгән 

2016 – 2020 

елларга Татар-

стан Респуб-

ликасының 

социаль тар-

макларын һәм 

иҗтимагый 

инфраструкту-

расын үстерү 

концепциясен 

тормышка 

ашыру кыса-

ларында фи-

зик культура 

һәм яшьләр 

сәясәте өлкә-

сендәге объ-

ектларны мо-

дернизация-

ләү, төзү, ре-

конструкция-

ләү һәм капи-

таль ремонт-

лау чаралары 

 

 2016 – 

2020 

еллар 

 2014 

(база) 

– – – – ТР 

ЯЭһСМ, 

ТР ИМ, 

«ТР 

ИВФ» 

КБО  

ТР ФМ, 

«ТР 

ИВФ» 

КБО;» 
2015 – – – – 

2016 – 2 260 110,0 0 0 

2017 – – – – 

2018 – – – – 

2019 – – – – 

2020 – – – – 

 

8 графада «Барлыгы» юлындагы «8 299 713,4» саннарын «10 559 823,4» 

саннарына алмаштырырга; 

файдаланылган кыскартылмалар исемлегенә түбәндәге эчтәлекле абзацлар 

өстәргә: 

«ТР ИМ – Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы; 

ТР ФМ – Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы; 

«ТР ИВФ» КБО – «Татарстан Республикасы Инвестиция-венчур фонды» 

коммерциячел булмаган оешмасы»; 

7 нче ярдәмче программага 2 нче кушымтада: 

таблицага түбәндәге эчтәлекле 99 нчы пункт өстәргә: 
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«Физик культура һәм яшьләр сәясәте өлкәсендәге объектларны модернизацияләү, төзү һәм капиталь ремонтлау чаралары 

 

99. ИВФ КБО 

тарафыннан 

эшләнгән 

2016 – 2020 

елларга Та-

тарстан Рес-

публикасы-

ның социаль 

тармакларын 

һәм иҗтима-

гый инфра-

структурасын 

үстерү кон-

цепциясен 

тормышка 

ашыру кыса-

ларында фи-

зик культура 

һәм яшьләр 

сәясәте өлкә-

сендәге объ-

ектларны мо-

дернизацяләү, 

төзү, реконс-

трукцияләү 

һәм капиталь 

ремонтлау 

чаралары 

* * һәр 

объект 

буенча 

инди-

видуаль 

ТР ФМ,  

ТР 

ЯЭһСМ, 

ТР ИМ, 

«ТР ИВФ» 

КБО (ки-

лешү 

буенча) 

0,0 2 260,11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 260, 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

 

БАРЛЫГЫ  0,0 2 260,11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 260,11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»; 
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«Барлыгы» юлында: 

8 графада «8 297,61» саннарын «10 557,72» саннарына алмаштырырга; 

14 графада «1360,2» саннарын «3 620,31» саннарына алмаштырырга; 

файдаланылган кыскартылмалар исемлегенә түбәндәге эчтәлекле абзацлар 

өстәргә: 

«ТР ИМ – Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы; 

ТР ФМ – Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы; 

«ТР ИВФ» КБО – «Татарстан Республикасы Инвестиция-венчур фонды» 

коммерциячел булмаган оешмасы». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры         И.Ш.Халиков 
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