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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2013 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы 

продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарларын җайга салу» дәүләт программасын 

раслау турында» 2013 ел, 8 апрель, 235 нче карары белән (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2014 ел, 16 июнь, 411 нче; 2014 ел, 25 октябрь, 777 нче; 

2015 ел, 25 февраль, 115 нче; 2015 ел, 29 июнь, 468 нче; 2016 ел, 15 февраль, 93 нче; 

2016 ел, 26 август, 590 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

расланган «2013 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү 

һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарларын җайга салу» 

дәүләт программасына (алга таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Программа Паспортында: 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп финанслау күләме» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 
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«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп 

финанслау 

күләме 

Дәүләт программасын финанслауның гомуми күләме         

122362544,6 мең сум тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы исәбеннән – 

37433402,6 мең сум, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән – 82829851,2 мең сум һәм җәлеп итәргә планлаштырыла 

торган бюджеттан тыш чыганаклардан – 2099290,8 мең сум, 

шулардан түбәндәгеләрне тормышка ашыруга: 

«Үсемлекчелек ярдәмче тармагын, үсемлекчелек продукциясен 
эшкәртү һәм реализацияләүне үстерү» ярдәмче программасын – 
46526776,6 мең сум, шул исәптән җәлеп итәргә планлаштырыла 
торган федераль бюджет акчасы исәбеннән – 17743893,4 мең сум һәм 
Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 28782883,2 
мең сум; 
«Терлекчелек ярдәмче тармагын, терлекчелек продукциясен эшкәртү 
һәм реализацияләүне үстерү» ярдәмче программасын – 27211687,1 
мең сум, шул исәптән җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль 
бюджет акчасы исәбеннән – 14297042,9 мең сум һәм Татарстан 
Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 12914644,2 мең сум; 
«Итле терлекчелекне үстерү» ярдәмче программасын – 483160,2 мең 
сум, шул исәптән җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль 
бюджет акчасы исәбеннән – 94318,2 мең сум һәм Татарстан 
Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 388842,0 мең сум; 
«Хуҗалык итүнең кече формаларына булышлык күрсәтү» ярдәмче 
программасын ‒ 3966909,5 мең сум, шул исәптән җәлеп итәргә 
планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы исәбеннән – 
1490803,3 мең сум һәм Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 
исәбеннән – 2476106,2 мең сум; 
«Техник һәм технологик модернизацияләү, инновацион үсеш» 
ярдәмче программасын – 13891755,8 мең сум, шул исәптән                  
Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 13891755,8 
мең сум; 
«Дәүләт программасын тормышка ашыруны тәэмин итү» ярдәмче 
программасын – 4338568,7 мең сум, шул исәптән Татарстан 
Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 4338568,7 мең сум; 
«Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» ярдәмче программасын – 
17147481,0 мең сум, шул исәптән җәлеп итәргә планлаштырыла 
торган федераль бюджет акчасы исәбеннән – 1867469,3 мең сум һәм 
Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән –  
15280011,7 мең сум; 
«Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр мелиорациясен үстерү» 
ярдәмче программасын – 7086822,7 мең сум, җәлеп итәргә 
планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы исәбеннән – 
1939875,5 мең сум (шулардан капитал салуларга – 756733,0 мең сум), 
Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 3047656,4 мең 
сум һәм бюджеттан тыш чыганаклардан – 2099290,8 мең сум; 
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«2013 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын 
үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек 
базарларын җайга салу» дәүләт программасы кысаларында социаль 
һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм 
капиталь ремонт» ярдәмче программасын – 1709383,0 мең сум, шул 
исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 
1709383,0 мең сум. 
Еллар буенча Дәүләт программасын тормышка ашыруны ресурслар 
белән тәэмин итү күләме түбәндәгеләрне тәшкил итәчәк: 

Ел Акча күләме, мең сум 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

федераль 

бюджет 

бюджеттан 

тыш 

чыганаклар 

2013 7821363,1 11078525,8 3437,0 

2014 10387324,3 9851733,4 966203,8 

2015 14876364,5 1989745,3 205300,0 

2016 10192185,7 1636649,2 172100,0 

2017 870255,6 1785948,9 203250,0 

2018 9796769,0 389000,0 183000,0 

2019 10442876,0 360000,0 183000,0 

2020 11042713,0 341800,0 183000,0 

Барлыгы 82829851,2 37433402,6 2099290,8 

Дәүләт программасы юнәлешләре буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан бүлеп бирелә торган акча суммалары чираттагы 

финанс елына Татарстан Республикасы бюджеты турындагы 

Татарстан Республикасы законы нигезендә ел саен тәгаенләнәчәк. 

Дәүләт программасын федераль бюджет акчасы исәбеннән тормышка 

ашыруны ресурслар белән тәэмин итү күләме чыгымнарны Татарстан 

Республикасы бюджетыннан финанслашу шартларында Россия 

Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгы Татарстан Республикасы 

белән ел саен төзи торган килешүләр нигезендә билгеләнәчәк»; 

 

Программаның I бүлегендәге 1 бүлекчәнең утыз өченче абзацын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

«хезмәт ресурсларының авыл хуҗалыгы секторыннан читкә китүе һәм 

квалификацияле кадрлар дефициты, һәм бу социаль һәм икътисадый характердагы 

актуаль проблемаларга бәйле (авыл җирлегендә альтернатив эш белән тәэмин итү 

булмавы, авыл халкының торак белән җитәрлек күләмдә тәэмин ителмәве, 

иҗтимагый, социаль һәм инженерлык инфраструктурасының түбән үсеш дәрәҗәсе 

һ.б.).»; 

Программаның III бүлегендәге кырык алтынчы – илленче абзацларны 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» ярдәмче программасы түбәндәге 

төп чараларны тормышка ашыруны күздә тота: 
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авыл җирендә яшәүче гражданнарның, шул исәптән яшь гаиләләрнең һәм яшь 

белгечләрнең торак шартларын яхшырту; 

авыл җирендә иҗтимагый, социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 

үстерү; 

авыл җирлекләренең комплекслы компактлы төзелешенә булышлык күрсәтү. 

Әлеге Ярдәмче программа чараларын тормышка ашыру индикаторлары булып 

авыл җирендә яшәүче гражданнар, шул исәптән яшь гаиләләр һәм яшь белгечләр 

өчен торакны кулланылышка кертү (сатып алу), авылның иҗтимагый, социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасы объектларын гамәлгә кертү, комплекслы компактлы 

төзелеш проектлары тормышка ашырылган авыл җирлекләре саны тора.»; 

Программаның VI бүлегендә: 

беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Дәүләт программасын финанслауның гомуми күләме 122362544,6 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет 

акчасы исәбеннән – 37433402,6 мең сум, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән – 82829851,2 мең сум, җәлеп итәргә планлаштырыла торган бюджеттан 

тыш чыганаклардан – 2099290,8 мең сум.»; 

алтынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«инвестиция проектларын тормышка ашыру урыннарында иҗтимагый, 

социаль, инженерлык һәм транспорт инфраструктураларын үстерү буенча эшләнгән 

планнар (проект-смета документлары) нигезендә авыл җирлегендә заманча 

инфраструктура булдыру;»; 

«2013 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм 

авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарларын җайга салу» дәүләт 

программасын тормышка ашыруны ресурслар белән тәэмин итү» дигән 2 таблицаны 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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  «2 таблица  

 

«2013 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-

төлек базарларын җайга салу» дәүләт программасын тормышка ашыруны ресурслар белән тәэмин итү 
 

(мең сум) 

Ярдәмче программа 

исеме 

Финанслау 

чыганагы 

2013 ел 2014 ел 2015 ел 2016 ел 2017 ел 2018 ел 2019 ел 2020 ел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Дәүләт программасы буенча 

барлыгы 

барлыгы 18903325,9 21205261,5 27071409,8 12000934,9 10259454,5 10368769,0 10985876,0 11567513,0 

федераль бюджет* 11078525,8 9851733,4 11989745,3 1636649,2 1785948,9 389000,0 360000,0 341800,0 

Татарстан Республи-

касы бюджеты 

7821363,1 10387324,3 14876364,5 10192185,7 8270255,6 9796769,0 10442876,0 11042713,0 

бюджеттан тыш 

чыганаклар** 

3437,0 966203,8 205300,0 172100,0 203250,0 183000,0 183000,0 183000,0 

Үсемлекчелек ярдәмче 

тармагын, үсемлекчелек 

продукциясен эшкәртү һәм 

реализацияләүне үстерү 

барлыгы 9646326,2 8235638,6 11757808,4 3135422,1 2488074,3 3265106,0 3764404,0 4233997,0 

федераль бюджет* 5664617,9 4082490,4 6073788,7 891422,1 1031574,3 * * * 

Татарстан Республи-

касы бюджеты 

3981708,3 4153148,2 5684019,7 2244000,0 1456500,0 3265106,0 3764404,0 4233997,0 

Терлекчелек ярдәмче 

тармагын, терлекчелек 

продукциясен эшкәртү һәм 

реализацияләүне үстерү 

барлыгы 6392010,4 5968027,7 8301706,0 1699749,6 1366832,4 1215081,0 1166151,0 1102129,0 

федераль бюджет* 4572089,3 4360598,7 4334123,1 698155,0 332076,8 * * * 

Татарстан Республи-

касы бюджеты 

1819921,1 1607429,0 3967582,9 1001594,6 1034755,6 1215081,0 1166151,0 1102129,0 

Итле терлекчелекне үстерү барлыгы 3024,0 24522,2 185277,1 19197,1 8297,8 68106,0 82595,0 92141,0 

федераль бюджет* 3024,0 22522,2 67277,1 1197,1 297,8 * * * 

Татарстан Республи-

касы бюджеты 

- 2000,0 118000,0 18000,0 8000,0 68106,0 82595,0 92141,0 

Хуҗалык итүнең кече 

формаларына булышлык 

күрсәтү 

барлыгы 824261,4 657002,8 702020,3 326000,0 195000,0 396250,0 419650,0 446725,0 

федераль бюджет* 429058,2 468502,8 593242,3 * * * * * 

Татарстан Республи-

касы бюджеты 

395203,2 188500,0 108778,0 326000,0 195000,0 396250,0 419650,0 446725,0 

Техник һәм технологик 

модернизацияләү, иннова-

цион үсеш 

барлыгы 351947,0 1709193,8 1894192,0 2106100,0 1940000,0 1835226,0 1966776,0 2088321,0 

федераль бюджет* - - - * * * * * 

Татарстан Республи-

касы бюджеты 

351947,0 1709193,8 1894192,0 2106100,0 1940000,0 1835226,0 1966776,0 2088321,0 

Дәүләт программасын 

тормышка ашыруны тәэмин 

итү 

барлыгы 304271,0 251483,4 833714,3 916500,0 881500,0 357400,0 380200,0 413500,0 

федераль бюджет* - - - * * * * * 

Татарстан Республи-

касы бюджеты 

304271,0 251483,4 833714,3 916500,0 881500,0 357400,0 380200,0 413500,0 

Авыл территорияләрен барлыгы 970500,4 2749122,3 1444228,2 2565630,1 2354500,0 2354500,0 2354500,0 2354500,0 
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тотрыклы үстерү федераль бюджет* 373679,4 740687,3 753102,6 * * * * * 

Татарстан Республи-

касы бюджеты 

596821,0 2008435,0 691125,6 2565630,1 2354500,0 2354500,0 2354500,0 2354500,0 

Авыл хуҗалыгы билгеләне-

шендәге җирләр мелиора-

циясен үстерү 

барлыгы 410985,5 1610270,7 862441,5 612975,0 1025250 877100,0 851600,0 836200,0 

федераль бюджет* 36057,0 176932,0 168211,5 45875,0 422000,0 389000,0 360000,0 341800,0 

Татарстан Республи-

касы бюджеты 

371491,5 467134,9 488930,0 395000,0 400000,0 305100,0 308600,0 311400,0 

бюджеттан тыш 

чыганаклар** 

3437,0 966203,8 205300,0 172100,0 203250,0 183000,0 183000,0 183000,0 

«2013 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында 

авыл хуҗалыгын үстерү һәм 

авыл хуҗалыгы продук-

циясе, чимал һәм азык-төлек 

базарларын җайга салу» 

дәүләт программасы 

кысаларында социаль һәм 

инженерлык инфраструк-

турасына бюджет инвес-

тицияләре һәм капиталь 

ремонт 

барлыгы - - 1090022,0 619361,0 - - - - 

федераль бюджет* - - - * * * * * 

Татарстан Республи-

касы бюджеты 

- - 1090022,0 619361,0 - - - -»; 

 

* Федераль бюджет акчасы күләмнәре Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгы Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 

органы белән ел саен төзи торган килешүләр нигезендә билгеләнә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарын финанслашу 

шартларында җәлеп итәргә планлаштырыла һәм Татарстан Республикасы бюджетына биреләчәк. 

** Билгеләнгән тәртиптә җәлеп итәргә планлаштырыла торган акча. 
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«Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» ярдәмче программасында (алга 

таба – Ярдәмче программа): 

Ярдәмче программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны финанслау күләме» юлында «16135091,0», «14267621,7», 

«1553240,1» саннарын тиешенчә «17147481,0», «15280011,7», «2565630,1» 

саннарына алмаштырырга; 

Ярдәмче программаның I бүлегендәге уникенче абзацны түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

«авыл җирендә иҗтимагый, социаль һәм инженерлык инфраструктурасы 

объектлары белән түбән тәэмин ителеш дәрәҗәсе;»; 

Ярдәмче программаның III бүлегендә: 

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«авыл җирендә урнашкан торак пунктларны иҗтимагый, социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасы объектлары белән комплекслы төзекләндерү, шул 

исәптән авыл җирендә гомуми белем бирү оешмалары, фельдшерлык-акушерлык 

пунктлары һәм (яки) гомуми практика табиблары офислары, яссы спорт 

корылмалары, мәдәни-ял итү тибындагы учреждениеләр челтәрләрен үстерү, авыл 

җирендә газлаштыруны, су белән тәэмин итүне үстерү, авыл җирендә компактлы 

торак төзелеше өчен мәйданнарны комплекслы төзекләндерү проектларын 

тормышка ашыру, гомуми файдаланудагы автомобиль юллары челтәреннән авыл 

торак пунктларының иң якын иҗтимагый әһәмияттәге объектларына, шулай ук авыл 

хуҗалыгы продукциясе җитештерү һәм эшкәртү объектларына алып бара торган 

гомуми файдаланудагы каты өслекле автомобиль юлларын төзү һәм 

реконструкцияләү, республика халкына социаль хезмәтләр күрсәтү өчен шартлар 

тудыруны тәэмин итә торган социаль программаларны тормышка ашыруда 

катнашу.»; 

уникенче – егерменче абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Авыл җирендә урнашкан торак пунктларны иҗтимагый, социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасы объектлары белән комплекслы тәэмин итү 

чараларын тормышка ашыру ике юнәлештә алып барыла. 

Беренче юнәлештә, комплекслы (проектлы) якын килүне исәпкә алып, авыл 

җирендә урнашкан торак пунктларны иҗтимагый, социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасы объектлары белән тәэмин итү күздә тотыла. Бу юнәлеш 

кысаларында авыл җирендә түбәндәге иҗтимагый, социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасы объектлары челтәрен үстерүгә дәүләт ярдәме күрсәтү карала: 

гомуми белем бирү оешмалары; 

фельдшерлык-акушерлык пунктлары һәм (яки) гомуми практика табиблары 

офислары; 

яссы спорт корылмалары; 

мәдәни-ял итү тибындагы учреждениеләр; 

газ бүлү челтәрләре; 

локаль суүткәргечләр; 
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гомуми файдаланудагы автомобиль юллары челтәреннән авыл торак 

пунктларының иң якын иҗтимагый әһәмияттәге объектларына, шулай ук авыл 

хуҗалыгы продукциясе җитештерү һәм эшкәртү объектларына алып бара торган 

гомуми файдаланудагы каты өслекле автомобиль юллары.»; 

егерме дүртенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Авыл җирендә урнашкан торак пунктларны иҗтимагый, социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасы объектлары белән комплекслы тәэмин итүгә 

Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү һәм бүлү Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән раслана торган кагыйдәләр 

нигезендә гамәлгә ашырыла.»; 

Ярдәмче программаның IV бүлегендә: 

беренче һәм икенче абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Ярдәмче программаны тормышка ашыруны финанслауның гомуми күләме  

17147481,0 мең сум тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итәргә планлаштырыла торган 

федераль бюджет акчасы исәбеннән – 1867469,3 мең сум, Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән – 15280011,7 мең сум. 

Ярдәмче программа кысаларында авыл җирендә яшь гаиләләрне һәм яшь 

белгечләрне торак белән тәэмин итүдә дәүләт ярдәме күрсәтү, түбәндәге 

иҗтимагый, социаль һәм инженерлык инфраструктурасы объектлары челтәрен 

үстерү: гомуми белем бирү оешмалары, фельдшерлык-акушерлык пунктлары һәм 

(яки) гомуми практика табиблары офислары, яссы спорт корылмалары, газ бүлү 

челтәрләре, локаль суүткәргечләр, гомуми файдаланудагы автомобиль юллары 

челтәреннән авыл торак пунктларының иң якын иҗтимагый әһәмияттәге 

объектларына, шулай ук авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү һәм эшкәртү 

объектларына алып бара торган гомуми файдаланудагы каты өслекле автомобиль 

юллары, шулай ук компактлы торак төзелешен гамәлгә ашыру һәм компактлы 

төзелеш территориясендә гражданнарның тереклек эшчәнлеге өчен уңай шартлар 

тудыру максатларында, конкурс нигезендә сайлап алынган һәм җир кишәрлекләрен 

комплекслы үзләштерүне күздә тоткан проектларга дәүләт ярдәме күрсәтү, 

республика халкына социаль хезмәтләр күрсәтү өчен шартлар тудыруны тәэмин итә 

торган социаль программаларны тормышка ашыруда катнашу, иҗтимагый 

инфраструктураны үстерү, иҗтимагый инфраструктураны реконструкцияләү һәм 

капиталь ремонтлау, яңа иҗтимагый инфраструктура объектлары төзелеше, 

файдаланылмый торган мәйданнардан оптималь файдалану, иҗтимагый 

инфраструктура объектларының матди техник базасын ныгыту, иҗтимагый 

инфраструктура объектларында энергетика ресурсларын куллануны киметү күздә 

тотыла.»; 

сигезенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«иҗтимагый, социаль һәм инженерлык инфраструктурасы объектларын 

төзегәндә заманча технологияләрне куллану;»; 

уникенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«авыл җирендә иҗтимагый, социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 

комплекслы үстерү һәм торак шартларын яхшырту максатларында, бюджеттан тыш 

чыганаклар җәлеп итүне стимуллаштыру буенча чаралар булу.»; 
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15 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«15 таблица  

 

«Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» ярдәмче программасының максаты, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү 

индикаторлары 

 

Ярдәмче программа максаты – авыл җирлегендә тереклек эшчәнлегенә уңайлы шартлар тудыру һәм авылга һәм авылча 

яшәү рәвешенә уңай мөнәсәбәт формалаштыру 
 

Бурыч 
исеме 

Төп 
чаралар 
исеме 

Үтәүчеләр Нәтиҗәләрне бәяләү 
индикаторлары, үлчәү 

берәмлекләре 

Индикаторларның мәгънәләре 

2012 
(база) 

ел 

2013 
ел 

2014 
ел 

2015 
ел 

2016 
ел 

2017 
ел 

2018 
ел 

2019 
ел 

2020 
ел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Авыл хал-
кының, 
шул исәп-
тән яшь 
гаиләләр-
нең һәм 
яшь бел-
гечләрнең 
уңайлык-
лары бул-
ган торакка 
ихтыяҗла-
рын канә-
гатьләнде-
рү 

Авыл җирен-
дә яшәүче 
гражданнар-
ның, шул 
исәптән яшь 
гаиләләрнең 
һәм яшь бел-
гечләрнең 
торак шартла-
рын яхшырту 

Татарстан Респуб-
ликасы Авыл 
хуҗалыгы һәм 
азык-төлек 
министрлыгы 

Авыл җирендә яшәүче 
гражданнар өчен торакны 
кулланылышка кертү (сатып алу) 
– барлыгы, мең кв. метр, 

 

52,0 57,9 153,7 33,48 57,4 58,5 59,7 60,9 62,1 

шул исәптән яшь гаиләләр һәм 
яшь белгечләр өчен, мең кв. метр 

 

38,4 51 113,74 23,43 40,2 41,0 41,8 42,6 43,5 

Авыл җирендә торак шартларын 
яхшыртуга мохтаҗ гаиләләрнең 
гомуми санын киметү (арта 
барган нәтиҗә белән), процент 

 

- - 14 14,3 14,6 14,9 15,2 15,5 15,8 

Авыл җирендә торак шартларын 
яхшыртуга мохтаҗ яшь гаиләләр 
һәм яшь белгечләр санын киметү 
(арта барган нәтиҗә белән), 
процент 

 

- - 11,6 11,8 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 

Авылны 
иҗтима-
гый, со-
циаль һәм 

Авыл җирен-
дә иҗтима-
гый, социаль 
һәм инженер-

Татарстан Респуб-
ликасы Авыл 
хуҗалыгы һәм 
азык-төлек ми-

Гомуми белем бирү оешмаларын 
гамәлгә кертү, мең урын 

- - 0,363 0,100 0,130 0,145 0,160 0,175 0,190 

Авыл җирендә авария хәлендәге 
гомуми белем бирү оешма-

- - 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 
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инженерия 
ягыннан 
төзеклән-
дерү дәрә-
җәсен кү-
тәрү һәм 
автомо-
биль юл-
лары белән 
тәэмин итү 

лык инфраст-
руктураларын 
үстерү һәм 
автомобиль 
юллары белән 
тәэмин итү 

нистрлыгы, Татар-
стан Республи-
касы Төзелеш, 
архитектура һәм 
торак-коммуналь 
хуҗалык министр-
лыгы, Татарстан 
Республикасы 
Сәламәтлек саклау 
министрлыгы, 
Татарстан Респуб-
ликасы Мәгариф 
һәм фән министр-
лыгы, Татарстан 
Республикасы 
Мәдәният мини-
стрлыгы, Татар-
стан Республика-
сы Яшьләр эшләре 
һәм спорт ми-
нистрлыгы, Та- 
тарстан Республи-
касы Транспорт 
һәм юл хуҗалыгы 
министрлыгы, 
Татарстан Респуб-
ликасы муници-
паль берәмлекләре 
(килешү буенча), 
«Татарстан Рес-
публикасы Инвес-
тиция-венчур 
фонды» коммер-
циячел булмаган 
оешмасы 

ларында укучылар санын киметү 
(арта барган нәтиҗә белән), 
процент 

Фельдшерлык-акушерлык пункт-

лары һәм (яки) гомуми практика 

табиблары офислары ачу, 

берәмлек 

14 - 15 1 11 12 13 14 15 

Фельдшерлык-акушерлык пункт-

лары (гомуми практика 

табиблары офислары) белән 

тәэмин ителгән авыл җирлекләре 

артымы (арта барган нәтиҗә 

белән), мең кеше 

- - 10 13 19 24 28 32 35 

Яссы спорт корылмаларын 

гамәлгә кертү, мең кв.метр 

- - 73,168 2,967 72,436 73,884 75,362 76,869 78,406 

Яссы спорт корылмалары белән 

тәэмин ителгән авыл җирлекләре 

артымы, (арта барган нәтиҗә 

белән), мең кеше 

- - 6,8 12,9 18,2 27,9 34,2 40,2 46,0 

Мәдәни-ял итү тибындагы 

учреждениеләрне гамәлгә кертү, 

мең урын 

- - - - 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 

Мәдәни-ял итү тибындагы 

учреждениеләр белән тәэмин 

ителгән авыл җирлекләре 

артымы, (арта барган нәтиҗә 

белән), мең кеше 

- - - - 2,4 4,5 6,6 8,6 10,6 

Газ бүлү челтәрләрен кулланы-

лышка кертү, км 

43 25 355,8 6,1 85 88 90 93 96 

Йортларны (фатирларны) челтәр-

дәге газ белән газлаштыру 

дәрәҗәсе, процент 

96 96,1 96,5 96,6 96,8 97,0 97,2 97,4 97,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
   Локаль суүткәргечләрне кулла-

нылышка кертү, км 

96 50 305,9 17,23 88 89 90 91 92 

Авыл халкының эчә торган су 

белән тәэмин ителеш дәрәҗәсе, 

процент 

65,9 66,1 66,5 66,7 66,8 67,0 67,2 67,4 67,6 

Гомуми файдаланудагы авто-

мобиль юллары челтәреннән 

авыл торак пунктларының иң 

якын иҗтимагый әһәмияттәге 

объектларына, шулай ук авыл 

хуҗалыгы продукциясе җи-

тештерү һәм эшкәртү объ-

ектларына алып бара торган 

гомуми файдаланудагы каты 

өслекле автомобиль юлларын 

эксплуатациягә кертү, км 

- - - 34,39 88,61 61,3 64,4 67,6 70,1 

Компактлы 

торак төзеле-

ше өчен мәй-

даннарны 

комплекслы 

төзекләндерү 

Татарстан Рес-

публикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм 

азык-төлек 

министрлыгы 

Авыл җирендә урнашкан, 

компактлы торак төзелеше өчен 

мәйданнарны комплекслы 

төзекләндерү проектлары 

тормышка ашырылган торак 

пунктлар саны, берәмлек 

2 3 3 2 2 2 2 2 2 

Авыл җирен-

дә яшәүче 

гражданнар-

ның җирле 

инициатива-

ларына грант 

ярдәме күрсә-

тү 

Татарстан Рес-

публикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм 

азык-төлек 

министрлыгы 

Авыл җирендә яшәүче граж-

даннарның грант ярдәме алган 

тормышка ашырылган җирле 

инициативалар проектлары саны, 

берәмлек 

- - 7 2 4 5 5 5 5 

Авылда булдырылган эш 

урыннары саны, мең урын 

- - 0,36 0,75 0,80 0,90 0,90 0,90 0,9»; 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

16 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«16 таблица 

 
«Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» ярдәмче программасын тормышка ашыруны ресурслар белән тәэмин итү 

 
(мең сум) 

Бурыч исеме Чара исеме Финанслау 
чыганагы 

2013 ел 2014 ел 2015 ел 2016 ел 2017 ел 2018 ел 2019 ел 2020 ел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 

Ярдәмче программа буенча 
барлыгы 

барлыгы 970500,4 2749122,3 1444228,2 2565630,1 2354500,0 2354500,0 2354500,0 2354500,0 

федераль бюджет* 373679,4 740687,3 753102,6 * * * * * 

Татарстан Респуб-
ликасы бюджеты 

 

596821,0 2008435,0 691125,6 2565630,1 2354500,0 2354500,0 2354500,0 2354500,0 

Авыл халкы-
ның, шул 
исәптән яшь 
гаиләләрнең 
һәм яшь бел-
гечләрнең 
уңайлыклары 
булган торакка 
ихтыяҗларын 
канәгатьлән-
дерү  

Торак шартларын яхшырту ‒ 
барлыгы, шул исәптән: 

федераль бюджет* 206408,0 413640,0 290855,0 * * * * * 

Татарстан 
Республикасы 
бюджеты 

400680,0 965160,0 124 653 150000,0 195900,0 195900,0 195900,0 195900,0 

яшь гаиләләрнең һәм яшь 
белгечләрнең 

федераль бюджет* 172683,0 342000,0 203599,0 * * * * * 

Татарстан Респуб-
ликасы бюджеты 

335210,0 798000,0 87258,0 105000,0 138665,0 138665,0 138665,0 138665,0 

гражданнарның федераль бюджет* 33725,0 71640,0 87256,0 * * * * * 

Татарстан Респуб-
ликасы бюджеты 

65470,0 167160,0 37395,0 45000,0 57235,0 57235,0 57235,0 57235,0 

Авылны иҗ-
тимагый, соци-
аль һәм ин-
женерия ягын-
нан төзеклән-
дерү дәрә-
җәсен күтәрү 
һәм автомо-
биль юллары 
белән тәэмин 
итү 

Авыл җирендә иҗтимагый, 
социаль һәм инженерлык 
инфраструктураларын үстерү 
һәм автомобиль юллары 
белән тәэмин итү 

федераль бюджет* 167271,4 327047,3 462247,6 * * * * * 

Татарстан Респуб-
ликасы бюджеты 

196141 1043275 566472,6 2415630,1 2158600 2158600 2158600 2158600 

Авыл җирендә яшәүче граж-
даннарның җирле инициа-
тиваларына грант ярдәме 
күрсәтү 

федераль бюджет* - 3302,0 1148,0 * * * * * 

Татарстан Респуб-
ликасы бюджеты 

- 7705,0 518,4 777,3 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 

Авыл җирендә гомуми белем 
бирү оешмалары челтәрен 
үстерү 

федераль бюджет* - 20000,0 11800,0 * * * * * 

Татарстан Респуб-
ликасы бюджеты 

- 116000,0 16125,1 46425,0 47200,0 47200,0 47200,0 47200,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Авыл җирендә фельдшерлык-
акушерлык пунктлары һәм 
(яки) гомуми практика 
табиблары офислары 
челтәрен үстерү 

федераль бюджет* - 10500,0 1740,0 * * * * * 

Татарстан Респуб-
ликасы бюджеты 

- 80000,0 785,4 3247,2 8200,0 8200,0 8200,0 8200,0 

 Авыл җирендә яссы спорт 

корылмалары челтәрен үстерү 

федераль бюджет* - 39800,0 4330,0 * * * * * 

Татарстан Респуб-

ликасы бюджеты 

- 92870,0 1954,4 3321,2 51400,0 51400,0 51400,0 51400,0 

Авыл җирендә газлаштыруны 

үстерү 

федераль бюджет* 11290,0 100192,0 5000,0 * * * * * 

Татарстан Респуб-

ликасы бюджеты 

16439,0 233350,0 2385,5 17034,1 53600,0 53600,0 53600,0 53600,0 

Авыл җирендә су белән 

тәэмин итүне үстерү 

федераль бюджет* 31885,2 58133,3 14160,0 * * * * * 

Татарстан Респуб-

ликасы бюджеты 
53702,0 233350,0 6726,0 46940,4 47100,0 47100,0 47100,0 47100,0 

Авыл җирендә компактлы 

торак төзелеше өчен 

мәйданнарны комплекслы 

төзекләндерү проектларын 

тормышка ашыру 

федераль бюджет* 124096,2 95120,0 65840,0 * * * * * 

Татарстан Респуб-

ликасы бюджеты 

126000,0 280000,0 128375,5 61315,4 81400,0 81400,0 81400,0 81400,0 

Авыл җирендә мәдәни-ял итү 

тибындагы учреждениеләр 

челтәрен үстерү 

федераль бюджет* - - - * * * * * 

Татарстан Респуб-

ликасы бюджеты 

- - - 41446,8 31300,0 31300,0 31300,0 31300,0 

Авыл торак пунктларының иң 

якын иҗтимагый әһәмияттәге 

объектларына, авыл хуҗа-

лыгы продукциясе җитештерү 

һәм эшкәртү объектларына 

алып бара торган автомобиль 

юллары челтәрен үстерү 

федераль бюджет* - - 358229,6 * * * * * 

Татарстан Респуб-

ликасы бюджеты 

- - 409602,3 1182732,7 1835800,0 1835800,0 1835800,0 1835800,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 «Татарстан Республикасы 

Инвестиция-венчур фонды» 

коммерциячел булмаган 

оешмасы тарафыннан 

эшләнгән 2016 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасының 

социаль тармакларын һәм 

иҗтимагый инфраструк-

турасын үстерү концепциясен 

тормышка ашыру кысала-

рында авыл хуҗалыгы 

өлкәсендәге инфраструктура 

объектларын модерниза-

цияләү һәм авыл тер-

риторияләрен үстерү. 

Татарстан Респуб-

ликасы бюджеты 

- - - 1012390,0 * * * *». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                                                                                       И.Ш.Халиков 


