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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 

Республикасында 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; 2016 ел, 14 май, 315 нче; 2016 ел, 

25 май, 346 нчы; 2016 ел, 21 июнь, 420 нче; 2016 ел, 22 август, 580 нче; 2016 ел, 29 

август, 597 нче; 2016 ел, 3 октябрь, 703 нче; 2016 ел, 19 октябрь, 761 нче; 2016 ел, 26 

октябрь, 784 нче; 2016 ел, 16 декабрь, 938 нче; 2016 ел, 29 декабрь, 1047 нче; 2016 

ел, 31 декабрь, 1093 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләне 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 чыганак-

лар буенча бүлеп, 

Программаны 

финанслау күләмнәре  

Программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән финанслауның гомуми күләме  

13 395,6511 млн.сум тәшкил итә. 

(млн.сум) 

Ел Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы 

2014 1 724,261 

2015 1 749,3376 

2016 1 976,2109 

2017 1 931,6204 

2018 1 918,5504 

2019 2 003,6704 

2020 2 092,0004 

Барлыгы 13 395,6511 

 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә 

алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 

 

Программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«3. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

финанслауның гомуми күләме 13 395,6511 млн.сум тәшкил итә. 
 

(млн.сум) 

Ел Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

2014 1 724,261 

2015 1 749,3376 

2016 1 976,2109 

2017 1 931,6204 

2018 1 918,5504 

2019 2 003,6704 

2020 2 092,0004 

Барлыгы 13 395,6511 

 

Программа чараларын тормышка ашыру өчен чараларны үтәүчеләрнең төп 

эшчәнлеген финанслауга бирелә торган акчадан файдалану күздә тотыла. 

Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм алар, 

тиешле елга Татарстан Республикасы бюджеты проектын формалаштырганда, 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм федераль бюджет мөмкинлекләреннән 

чыгып, ел саен билгеләнгән тәртиптә тәгаенләнергә тиеш.»; 

Программага 2 нче кушымтада: 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында юл хәрәкәте иминлеген 
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арттыру» юлында «1 684,0» саннарын «1 744,0» саннарына алмаштырырга; 

«Программа буенча барлыгы» юлында «1 871,6204» саннарын «1 931,6204» 

саннарына алмаштырырга; 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында юл хәрәкәте иминлеген 

арттыру» ярдәмче программасында (алга таба – ярдәмче программа): 

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

ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 
 

«Еллар һәм чыганаклар буенча 

бүлеп, 2 нче ярдәмче 

программаны финанслау 

күләмнәре 

2 нче ярдәмче программаны Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

финанслауның гомуми күләме 11 836,62 млн.сум 

тәшкил итә. 

(млн.сум) 

Ел Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы 

2014 1 499,81 

2015 1 533,71 

2016 1 607,2 

2017 1 744,0 

2018 1 730,9 

2019 1 816,1 

2020 1 904,9 

Барлыгы 11 836,62 
 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз 

характерында була һәм аларга, Татарстан 

Республикасы бюджеты мөмкинлекләрен исәпкә 

алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 
 

ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«3. 2 нче ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

2 нче ярдәмче программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән финанслауның гомуми күләме 11 836,62 млн.сум тәшкил итә. 
 

(млн.сум) 

Ел Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

2014 1 499,81 

2015 1 533,71 

2016 1 607,2 

2017 1 744,0 

2018 1 730,9 

2019 1 816,1 

2020 1 904,9 

Барлыгы 11 836,62 
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Ярдәмче программа чараларын тормышка ашыру өчен чараларны 

үтәүчеләрнең төп эшчәнлеген финанслауга бирелә торган акчадан файдалану күздә 

тотыла. 

2 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм алар, тиешле елга Татарстан Республикасы бюджеты проектын 

формалаштырганда, Татарстан Республикасы бюджеты мөмкинлекләреннән чыгып, 

ел саен билгеләнгән тәртиптә тәгаенләнергә тиеш.»; 

ярдәмче программага кушымтада: 

«Кешеләр һәлак булу куркынычы аеруча зур булган юл-транспорт 

һәлакәтләрен булдырмау» дигән 1 нче бурычка түбәндәге эчтәлекле 1.4 юл өстәргә: 
 

«1.4. Исерек 

булу-булмауга 

медицина тик-

шерүе үткәрү 

максатларын-

да, ТР Сәла-

мәтлек саклау 

министрлыгы-

ның «Респуб-

лика нарко-

логия диспан-

серы» дәүләт 

автоном сәла-

мәтлек саклау 

учреждение-

сен һәм 39 

муниципаль 

районның сә-

ламәтлек сак-

лау учрежде-

ниеләрен җи-

һазлар, чыгым 

материаллары 

белән тәэмин 

итү 

ТР 

Сәламәт-

лек 

саклау 

министр-

лыгы 

2017 

ел 

            60,0»;    

 

«Ярдәмче программа буенча барлыгы» юлында «1 684,0» саннарын «1 744,0» 

саннарына алмаштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                   И.Ш.Халиков 
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