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Татарстан Республикасы Министрлар Ка-

бинетының «2013 – 2020 елларга Татар-

стан Республикасында авыл хуҗалыгын 

үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, 

чимал һәм азык-төлек базарларын җайга 

салу» дәүләт программасын раслау ту-

рында 2013 ел, 8 апрель, 235 нче карары 

белән расланган «2013 – 2020 елларга Та-

тарстан Республикасында авыл хуҗа-

лыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы про-

дукциясе, чимал һәм азык-төлек базарла-

рын җайга салу» дәүләт программасына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2013 – 2020 елларга Та-

тарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, 

чимал һәм азык-төлек базарларын җайга салу» дәүләт программасын раслау турын-

да» 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; 2016 ел, 21 сентябрь, 668 нче; 2016 ел, 25 октябрь, 778 нче 

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: 

Программада: 

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 

142 873 180,9 мең сум тәшкил итә, шул исәптән җәлеп 

итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 55 533 170,7 мең сум, Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән – 84 783 569,2 мең сум һәм 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган бюджеттан тыш 

чыганаклардан – 2 556 441,0 мең сум, шулардан 

түбәндәгеләрне тормышка ашыруга: 

«Үсемлекчелек ярдәмче тармагын, үсемлекчелек 

продукциясен эшкәртү һәм реализацияләүне үстерү» 

ярдәмче программасын – 53 009 152,6 мең сум, шул исәптән 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет 

акчасы исәбеннән – 22 922 972,8 мең сум һәм Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 30 086 179,8  

мең сум; 

«Терлекчелек ярдәмче тармагын, терлекчелек продукциясен 

эшкәртү һәм реализацияләүне үстерү» ярдәмче 

программасын – 32 293 247,8 мең сум, шул исәптән җәлеп 

итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 19 994 762,5 мең сум һәм Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 12 298 485,3 

мең сум; 

«Итле терлекчелекне үстерү» ярдәмче программасын – 

339 255,5 мең сум, шул исәптән җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы исәбеннән 

– 112 714,5 мең сум һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән – 226 541,0 мең сум; 

«Хуҗалык итүнең кече формаларына булышлык күрсәтү» 

ярдәмче программасын – 5 873 262,9  мең сум, шул исәптән 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет 

акчасы исәбеннән – 2 415 975,6 мең сум, Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 3 357 287,3 мең 

сум һәм бюджеттан тыш чыганаклардан – 100 000,0 мең 

сум; 

«Техник һәм технологик модернизацияләү, инновацион 

үсеш» ярдәмче программасын – 13 843 192,7 мең сум, шул 

исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән – 13 843 192,7 мең сум; 

«Дәүләт программасын тормышка ашыруны тәэмин итү» 

ярдәмче программасын – 12 094 550,7 мең сум, шул исәптән 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет 

акчасы исәбеннән – 6 087 089,1 мең сум, Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 6 007 461,6 мең 

сум; 
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«Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» ярдәмче 

программасын – 15 181 911,5 мең сум, шул исәптән җәлеп 

итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 3 441 519,8 мең сум һәм Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 11 740 391,7 

мең сум; 

«Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр мелиорациясен 

үстерү» ярдәмче программасын – 6 269 596,8 мең сум, 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет 

акчасы исәбеннән – 558 136,4 мең сум, Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 3 255 019,4  

мең сум һәм бюджеттан тыш чыганаклардан – 2 456 441,0 

мең сум; 

«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 – 3 969 010,4 мең сум, шул 

исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән – 3 969 010,4 мең сум. 

Еллар буенча Дәүләт программасын тормышка ашыруны 

ресурслар белән тәэмин итү күләме түбәндәгеләрне тәшкил 

итәчәк: 
 

Ел Акча күләме, мең сум 

Татарстан 

Республикасы 

бюджетыннан 

федераль бюд-

жеттан 

бюджеттан тыш 

чыганаклардан 

2013 7 821 363,1 11 078 525,8 3 437,0 

2014 10 387 324,3 9 851 733,4 966 203,8 

2015 14 863 994,8 11 989 745,3 205 300,0 

2016 11 862 462,8 10 175 709,4 175 589,0 

2017 9 023 800,0 8 651 672,4 453 911,2 

2018 9 890 955,6 1 915 340,5 248 000,0 

2019 9 890 955,6 1 870 443,9 251 000,0 

2020 11 042 713,0 * 253 000,0 

Бар-

лыгы 

84 783 569,2 55 533 170,7 2 556 441,0 
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Дәүләт программасы юнәлешләре буенча Татарстан Респуб-

ликасы 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 

чыгымнары Татарстан Республикасы бюджетыннан финан-

слашу шартларында Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы 

министрлыгы Татарстан Республикасы белән ел саен төзи 

торган килешүләр нигезендә билгеләнәчәк»; 

 

Программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Дәүләт программасының төп чараларының һәм аның ярдәмче 

программаларының гомумиләштерелгән тасвирламасы 
 

Ярдәмче программалар һәм аларга кертелгән төп чаралар, шулай ук максатчан 

программалар модернизация һәм инновацион эшләү моделенә күчү нигезендә 

агросәнәгать комплексының социаль-икътисадый үсешен тәэмин иткән агымдагы 

һәм перспективадагы максатларны һәм бурычларны хәл итүгә юнәлдерелгән бер-

берсенә бәйле чаралар комплексын тәшкил итә. 

«Үсемлекчелек ярдәмче тармагын, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 

реализацияләүне үстерү» ярдәмче программасы үз эченә түбәндәге төп чараларны 

ала: 

затлы орлыкчылыкны үстерү; 

күпьеллык җимеш һәм җиләк үсентеләрен утыртуга һәм карап үстерүгә ярдәм 

күрсәтү; 

үсемлекчелек ярдәмче тармакларында куркынычлар белән идарә итү; 

туфракларның уңдырышлылыгын арттыру һәм авыл хуҗалыгы биләмәләренең 

файдаланылмый торган җирләрен авыл хуҗалыгы әйләнешенә кертү. 

Әлеге ярдәмче программаларның максатчан индикаторлары сыйфатында 

үсемлекчелек продукциясенең, үсемлекчелек чималыннан чыгарыла торган азык-

төлек продуктларының төп төрләрен җитештерү күләмнәре файдаланыла. 

«Терлекчелек ярдәмче тармагын, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 

реализацияләүне үстерү» ярдәмче программасында түбәндәге төп чаралар аерып 

чыгарыла: 

нәселле терлекчелеккә дәүләт ярдәме күрсәтү; 

сөтле терлекчелекне үстерү; 

сарыклар һәм кәҗәләр үрчетүне үстерү; 

эпизоотиягә каршы чаралар үткәрүне тәэмин итү; 

терлекчелек ярдәмче тармакларында куркынычлар белән идарә итү. 

Әлеге ярдәмче программаны тормышка ашыру индикаторлары булып барлык 

категорияләрдәге хуҗалыкларда сугымга терлек һәм кош-корт, сырлар, ак май 
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җитештерү, терлек чалу һәм аны беренчел эшкәртү буенча җитештерү куәтләре 

күләмнәре тора. 

«Итле терлекчелекне үстерү» ярдәмче программасы итлек терлекчелекнең 

нәсел базасын үстерү чараларын үз эченә ала. 

Әлеге ярдәмче программаны тормышка ашыру индикаторы булып авыл 

хуҗалыгы оешмаларында, крестьян (фермер) хуҗалыкларында махсуслаштырылган 

итле токымнар белән катнаш кушылдырып алынган кушылгак терлекнең һәм 

махсуслаштырылган итле токымлы мөгезле эре терлекнең баш саны тора. 

«Хуҗалык итүнең кече формаларына булышлык күрсәтү» ярдәмче 

программасы кече эшмәкәрлеккә булышлык күрсәтү өлкәсендә чараларны алга таба 

үстерүне тәшкил итә һәм үз эченә түбәндәге чараларны ала: 

эшләрен башлап җибәрүче фермерларга ярдәм күрсәтү; 

крестьян (фермер) хуҗалыклары базасында гаилә терлекчелек фермаларын 

үстерү; 

хуҗалык итүнең кече формаларына кредит бирүгә дәүләт ярдәме күрсәтү; 

гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерциячел булмаган 

берләшмәләренә ярдәм күрсәтү. 

Әлеге ярдәмче программаның индикаторлары булып үз хуҗалыкларын төзү 

һәм үстерү проектларын дәүләт ярдәме белән гамәлгә ашырган крестьян (фермер) 

хуҗалыклары, эшләрен башлап җибәрүче фермерлар саны, төзелгән яки 

төзекләндерелгән гаилә терлекчелек фермалары саны һәм махсуслаштырылган 

предприятиеләр балансына бирелгән электр линияләре белән, шулай ук каты өслекле 

керү юллары белән тәэмин ителгән, су белән тәэмин итү яхшыртылган һәм каты 

көнкүреш коммуналь калдыкларны җыю һәм чыгару оештырылган гражданнарның 

бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерциячел булмаган берләшмәләре өлешен 

арттыру тора. 

«Техник һәм технологик модернизацияләү, инновацион үсеш» ярдәмче 

программасы үз эченә түбәндәге чараларны ала: 

авыл хуҗалыгы техникасы паркын яңарту; 

агросәнәгать комплексында перспективалы инновацион проектларны 

тормышка ашыру; 

биотехнологияләрне үстерү. 

Әлеге ярдәмче программаны тормышка ашыру индикаторлары булып 

түбәндәгеләр тора: 

милекнең барлык формасындагы авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләр 

тарафыннан яңа техника сатып алу күләмнәре; 

чәчүлек мәйданының 100 гектарына авыл хуҗалыгы оешмаларының энергия 

белән тәэмин ителеше (тракторлар, комбайннар һәм үзйөрешле машиналар 

двигательләренең кушылган номиналь егәрлеге); 

гамәлгә ашырылган инновацион проектлар саны; 

үсемлекчелектә үсемлекләрне һәм микробиологик ашламаларны саклауның 

биологик чаралары кулланылышы үсеше; 

биотехнология ысуллары белән эшкәртелгән авыл хуҗалыгы җитештерүе 

калдыкларының чагыштырма авырлыгы. 
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«Дәүләт программасын тормышка ашыруны тәэмин итү» ярдәмче 

программасы үз эченә түбәндәге төп чараларны ала: 

Дәүләт программасын тормышка ашыруны идарәчелек ягыннан тәэмин итүне 

камилләштерү; 

Дәүләт программасын тормышка ашыруны кадрлар белән тәэмин итүне 

үстерү; 

Дәүләт программасын тормышка ашыруны фәнни яктан тәэмин итүне үстерү; 

агросәнәгать комплексында кредит бирүгә ярдәм күрсәтү. 

Әлеге ярдәмче программаны тормышка ашыру индикаторлары булып 

түбәндәгеләр тора: 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының 

соңгы өч ел эчендә квалификациясен күтәргән дәүләт граждан хезмәткәрләре өлеше; 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында 

дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары комплектланган булу; 

азык-төлек куркынычсызлыгын тәэмин итү һәм агросәнәгать комплексы белән 

идарә итү өлкәләрендә дәүләт мәгълүмат ресурсларыннан файдалана торган 

агросәнәгать комплексының муниципаль идарә органнары өлеше; 

предприятиеләр белән фәнни-тикшеренү һәм тәҗрибә-конструкторлык эшләре 

башкаруга (фәнни-техник хезмәтләр күрсәтүгә) шартнамәләр буенча фәнни 

оешмаларга кергән акча күләме. 

«Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» ярдәмче программасында 

түбәндәге төп чараларны тормышка ашыру күздә тотыла: 

авыл җирендә яшәүче гражданнарның, шул исәптән яшь гаиләләрнең һәм яшь 

белгечләрнең торак шартларын яхшырту; 

авыл җирендә социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү; 

авыл җирлекләрен комплекслы компактлы төзүгә ярдәм күрсәтү. 

Әлеге ярдәмче программаны тормышка ашыру индикаторлары булып авыл 

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

торакны гамәлгә кертү (сатып алу), авылның социаль һәм инженерлык инфраструк-

турасы объектларын гамәлгә кертү, комплекслы компактлы төзелеш проектлары 

тормышка ашырылган авыл җирлекләре саны тора. 

«Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр мелиорациясен үстерү» ярдәмче 

программасында түбәндәге төп чараларны тормышка ашыру күздә тотыла: 

сугару һәм киптерү системаларын, шулай ук аерым урнашкан гидротехника 

корылмаларын төзү һәм төзекләндерү; 

фәнни-тикшеренү һәм тәҗрибә-конструкторлык эшләре; 

культуртехника, агро-урман-мелиорация һәм фитомелиорация чаралары; 

язгы ташуга каршы чаралар. 

Әлеге ярдәмче программаны тормышка ашыру индикаторлары булып 

түбәндәгеләр тора: 

культуртехника эшләре, чүлгә әйләнгән җирләргә агро-урман-мелиорация һәм 

фитомелиорация үткәрү хисабына авыл хуҗалыгы биләмәләренең авыл хуҗалыгы 

әйләнешеннән чыгуын булдырмау; 
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Дәүләт программасын тормышка ашыру еллары эчендә авыл хуҗалыгы 

продукциясе артымы; 

яңа эш урыннары булдыру. 

«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 программасында түбәндәге төп 

чараларны тормышка ашыру күздә тотыла: 

сыер абзарларын капиталь ремонтлау; 

торак пунктларда модульле-блоклы ветеринария пунктлары төзү; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш ветеринария 

идарәсенең ведомство буйсынуындагы учреждениеләре биналарын капиталь 

ремонтлау; 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының 

Татарстан Республикасы муниципаль районнарындагы авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек идарәләре биналарын капиталь ремонтлау; 

Татарстан Республикасында социаль тармакларны һәм иҗтимагый инфра-

структураны үстерү. 

Әлеге ярдәмче программаны тормышка ашыру индикаторлары булып ремонт 

ясалган сыер абзарлары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш 

ветеринария идарәсенең ведомство буйсынуындагы учреждениеләре биналары, Та-

тарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының Татарстан 

Республикасы муниципаль районнарындагы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 

идарәләре биналары һәм торак пунктларда төзелгән модульле-блоклы ветеринария 

пунктлары саны тора.».; 

Программаның VI бүлегендә: 

беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Дәүләт программасын финанслауның гомуми күләме 142 873 180,9 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет 

акчасы исәбеннән – 55 533 170,7 мең сум, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән – 84 783 569,2 мең сум, җәлеп итәргә планлаштырыла торган бюджеттан 

тыш чыганаклардан – 2 556 441,0 мең сум.»; 

«2013 – 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм 

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

программасының максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары» 

дигән 1 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«1 таблица  

 

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

азык-төлек базарларын җайга салу» дәүләт программасының максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары 
 

Максат исеме Бурыч исеме Соңгы 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 

Татарстан Республи-

касы агросәнәгать 

комплексын иннова-

цион үстерү нигезендә 

эчке һәм тышкы ба-

зарларда авыл хуҗа-

лыгы продукциясенең 

конкурентлык сәләтен 

күтәрү; 

агросәнәгать ком-

плексы товарлары 

җитештерүчеләрнең 

финанс тотрыклы-

лыгын күтәрү; 

авыл хуҗалыгында 

җир һәм  башка  ре-

сурслардан файда-

лануны торгызу һәм 

аларның нәтиҗәле-

леген күтәрү, шулай 

ук җитештерүне эко-

логияләштерү; 

Импортны алыштыруга 

юнәлдерелгән үсемлекчелек 

продукциясенең төп төрләрен 

җитештерүне һәм эшкәртүне 

үстерүне стимуллаштыру; 

импортны алыштыруга 

юнәлдерелгән терлекчелек 

продукциясен һәм аны 

эшкәртү продуктларын 

җитештерүне комплекслы 

үстерү һәм нәтиҗәлелеген 

күтәрү өчен шартлар тудыру; 

итле терлекчелекнең конку-

рентлык сәләтен күтәрү; 

кече формаларда хуҗалык 

алып баруның авыл хуҗалыгы 

һәм авыл хуҗалыгына 

карамаган эшчәнлегенә ярдәм 

күрсәтү һәм алга таба үстерү 

һәм авыл җирлегендә 

халыкның тормыш сыйфатын 

яхшырту; 

барлык категорияләрдәге 

хуҗалыкларда авыл хуҗа-

лыгы продукциясен җитеш-

терү индексы (чагыштырма 

бәяләрдә), узган елга карата 

процент 93,1 102,2 102,5 102,7 103,1 101,9 101,9 101,9 101,9 

үсемлекчелек продукциясен 

җитештерү индексы (чагы-

штырма бәяләрдә), узган 

елга карата процент 84,0 102,8 102,9 102,8 102,5 102,3 102,3 102,3 102,3 

терлекчелек продукциясен 

җитештерү индексы (чагы-

штырма бәяләрдә), узган 

елга карата процент 102,3 101,5 102 102,5 103,8 101,4 101,4 101,4 101,4 

азык-төлек продуктлары, 

шул исәптән эчемлекләр 

җитештерү индексы (чагы-

штырма бәяләрдә), узган 

елга карата процент 

 

 

 

 

114,4 

 

 

 

 

103,1 

 

 

 

 

103,3 

 

 

 

 

103,7 

 

 

 

 

104,1 

 

 

 

 

104,2 

 

 

 

 

104,3 

 

 

 

 

104,3 

 

 

 

 

104,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

авыл территорияләрен 
тотрыклы үстерү  

үсемлекчелектә, терлекчелектә 

һәм авыл хуҗалыгы продук-

циясен эшкәртүдә энергия ре-

сурсларын саклау хисабына 

җитештерүне техник һәм тех-

нологик модернизацияләү ни-

гезендә авыл хуҗалыгы товар-

лары җитештерүчеләр про-

дукциясенең нәтиҗәлелеген 

һәм конкурентлык сәләтен 

күтәрү; 

авыл хуҗалыгын үстерү һәм 

авыл хуҗалыгы продукциясе, 

чималы һәм азык-төлеге ба-

зарларын җайга салу өлкә-

сендә дәүләт хакимияте орган-

нарының һәм ведомство буй-

сынуындагы учреждениеләр-

нең нәтиҗәле эшчәнлеген 

тәэмин итү; 

авыл җирлегендә тереклек 

эшчәнлегенә уңайлы шартлар 

тудыру һәм авылга һәм авылча 

яшәү рәвешенә уңай мөнә-

сәбәт формалаштыру; 

авыл хуҗалыгы билгеләне-

шендәге җирләрне ком-

плекслы сугару; 
авыл хуҗалыгы продукциясен 
сатуны тәэмин итү, аны сезон-
лы саклау һәм хәзерләү өчен 
шартлар тудыру хисабына то-
варлылык сәләтен күтәрү 

авыл хуҗалыгының төп ка-
питалына инвестицияләр-
нең физик күләме индексы, 
узган елга карата процент 104 104 104,1 104,2 104,3 104,5 104,8 104,9 105 

авыл хуҗалыгы оешма-
ларының рентабельлеге 
(субсидияләрне исәпкә 
алып), процент 12 13 12 13 13 13 14 15 15 

хезмәт җитештерүчәнлеге 
индексы, узган елга карата 
процент 105,4 98,98 104,4 106,9 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 

эш белән тәэмин ителгән 
халыкның уртача еллык 
санында югары җитештерү-
чәнлекле эш урыннары 
саны, процент 1,5 2,2 2,7 3,3 4,4 - - - - 

югары җитештерүчәнлекле 
эш урыннары саны, мең 
берәмлек - - - - - 4,972 4,922 4,873 4,828 

авыл хуҗалыгында уртача 
айлык номиналь эш хакы 
(кече эшмәкәрлек субъект-
ларына керми торган авыл 
хуҗалыгы оешмалары 
буенча), сум 11 618 12 132 12 477 13 939 15 918 16 779 17 295 19 188 21 942 

авыл хуҗалыгы продук-
циясен төп җитештерүгә 
чыгымнар структурасында 
энергия ресурслары сатып 
алуга чыгымнарның чагыш-
тырма авырлыгы, процент 

9,9 10,0 10,3 10,3 10,2 10,2 10,1 10,1 10,0»; 
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«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: 

«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 про-

грамма 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 про-

граммасы 

буенча 

барлыгы 

барлыгы 18 903 325,9 21 205 261,5 27 059 040,1 22 213 761,2 18 129 383,6 12 054 296,1 12 012 399,5 11 295 713,0 

федераль бюд-

жет* 

11 078 525,8 9 851 733,4 11 989 745,3 10 175 709,4 8 651 672,4 1 915 340,5 1 870 443,9 * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

7 821 363,1 10 387 324,3 14 863 994,8 11 862 462,8 9 023 800,0 9 890 955,6 9 890 955,6 11 042 713,0 

бюджеттан тыш 

чыганаклар** 

3 437,0 966 203,8 205 300,0 175 589,0 453 911,2 248 000,0 251 000,0 253 000,0 

Үсемлекчелек 

ярдәмче тарма-

гын, үсемлек-

челек продук-

циясен эшкәртү 

һәм реализаци-

яләүне үстерү 

барлыгы 9 646 326,2 8 235 638,6 11 757 808,4 8 851 588,1 2 836 418,8 3 740 357,0 3 707 018,5 4 233 997,0 

федераль бюд-

жет* 

5 664 617,9 4 082 490,4 6 073 788,7 3 813 755,2 656 945,1 1 332 357,0 1 299 018,5 * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

3 981 708,3 4 153 148,2 5 684 019,7 5 037 832,9 2 179 473,7 2 408 000,0 2 408 000,0 4 233 997,0 

Терлекчелек 

ярдәмче тарма-

гын, терлекче-

лек продукци-

барлыгы 6 392 010,4 5 968 027,7 8 301 706,0 6 224 764,8 1 210 721,8 1 552 723,1 1 541 165,0 1 102 129,0 

федераль бюд-

жет* 

4 572 089,3 4 360 598,7 4 334 123,1 5 085 023,5 488 519,0 582 983,5 571 425,4 * 

Татарстан 1 819 921,1 1 607 429,0 3 967 582,9 1 139 741,3 722 202,8 969 739,6 969 739,6 1 102 129,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ясен эшкәртү 

һәм реализаци-

яләүне үстерү 

Республикасы 

бюджеты 

Итле терлекче-

лекне үстерү 

барлыгы 3 024,0 24 522,2 185 277,1 23 891,2 - 5 200,0 5 200,0 92 141,0 

федераль бюд-

жет* 

3 024,0 22 522,2 67 277,1 19 891,2 - * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- 2 000,0 118 000,0 4 000,0 - 5 200,0 5 200,0 92 141,0 

Хуҗалык 

итүнең кече 

формаларына 

булышлык 

күрсәтү 

барлыгы 824 261,4 657 002,8 702 020,3 1 128 253,4 1 465 000,0 325 000,0 325 000,0 446 725,0 

федераль бюд-

жет* 

429 058,2 468 502,8 593 242,3 435 172,3 490 000,0 * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

395 203,2 188 500,0 108 778,0 693 081,1 875 000,0 325 000,0 325 000,0 446 725,0 

бюджеттан тыш 

чыганаклар** 

- - - - 100 000,0 - - - 

Техник һәм 

технологик мо-

дернизацияләү, 

инновацион 

үсеш 

барлыгы 351 947,0 1 709 193,8 1 894 192,0 1 896 573,9 1 967 655,0 1 967 655,0 1 967 655,0 2 088 321,0 

федераль бюд-

жет* 

- - - - - - - - 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

351 947,0 1 709 193,8 1 894 192,0 1 896 573,9 1 967 655,0 1 967 655,0 1 967 655,0 2 088 321,0 

Дәүләт про-

граммасын 

тормышка 

ашыруны 

тәэмин итү 

барлыгы 304 271,0 251 483,4 833 714,3 982 883,9 7 475 698,1 916 500,0 916 500,0 413 500,0 

федераль бюд-

жет* 

- - - - 6 087 089,1 * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

 

304 271,0 251 483,4 833 714,3 982 883,9 1 388 609,0 916 500,0 916 500,0 413 500,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Авыл террито-

рияләрен тот-

рыклы үстерү 

барлыгы 970 500,4 2 749 122,3 1 431 858,5 1 280 935,5 1 685 994,8 2 354 500,0 2 354 500,0 2 354 500,0 

федераль бюд-

жет* 

373 679,4 740 687,3 753 102,6 713 154,2 860 896,3 * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

596 821,0 2 008 435,0 678 755,9 567 781,3 825 098,5 2 354 500,0 2 354 500,0 2 354 500,0 

Авыл хуҗа-

лыгы бил-

геләнешендәге 

җирләр мелио-

рациясен 

үстерү 

барлыгы 410 985,5 1 610 270,7 862 441,5 803 965,0 868 534,1 573 000,0 576 000,0 564 400,0 

федераль бюд-

жет* 

36 057,0 176 932,0 168 211,5 108 713,0 68 222,9 * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

371 491,5 467 134,9 488 930,0 519 663,0 446 400,0 325 000,0 325 000,0 311 400,0 

бюджеттан тыш 

чыганаклар** 

3 437,0 966 203,8 205 300,0 175 589,0 353 911,2 248 000,0 251 000,0 253 000,0 

«2013 – 2020 

елларга Та-

тарстан Рес-

публикасында 

авыл хуҗа-

лыгын үстерү 

һәм авыл 

хуҗалыгы про-

дукциясе, чи-

мал һәм азык-

төлек базарла-

рын җайга са-

лу» дәүләт про-

граммасы кы-

саларында со-

циаль һәм ин-

женерлык ин-

фраструктура-

сына бюджет 

барлыгы - - 1 090 022,0 1 020 905,4 619 361,0 619 361,0 619 361,0 - 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- - 1 090 022,0 1 020 905,4 619 361,0 619 361,0 619 361,0 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

инвестиция-

ләре һәм капи-

таль ремонт 

 

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

органнары 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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«Үсемлекчелек ярдәмче тармагын, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 

реализацияләүне үстерү» ярдәмче программасында (алга таба – 1 нче ярдәмче 

программа): 

Ярдәмче программа Паспортында «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны финанслау күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Еллар 

һәм чыга-

наклар 

буенча 

бүлеп, 

Ярдәмче 

програм-

маны фи-

нанслау 

күләме 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

53 009 152,6 мең сум тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы исәбеннән – 

22 922 972,8 мең сум һәм Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән – 30 086 179,8 мең сум. 

Еллар буенча Ярдәмче программаны тормышка ашыруны ресурслар 

белән тәэмин итү күләме түбәндәгеләрне тәшкил итә: 
 

Ел Акча күләме, мең сум 

Татарстан 

Республикасы бюд-

жеты акчасы 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган 

федераль бюджет акчасы 

2013 3 981 708,3 5 664 617,9 

2014 4 153 148,2 4 082 490,4 

2015 5 684 019,7 6 073 788,7 

2016 5 037 832,9 3 813 755,2 

2017 2 179 473,7 656 945,1 

2018 2 408 000,0 1 332 357,0 

2019 2 408 000,0 1 299 018,5 

2020 4 233 997,0 * 

Барлыгы 30 086 179,8 22 922 972,8 
 

Ярдәмче программа юнәлешләре буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан бүлеп бирелә торган акча суммасы чираттагы финанс 

елына Татарстан Республикасы бюджеты турындагы Татарстан Рес-

публикасы законы нигезендә ел саен тәгаенләнәчәк. 

* Ярдәмче программаны федераль бюджет акчасы исәбеннән тор-

мышка ашыруны ресурслар белән тәэмин итү күләме чыгымнарны 

Татарстан Республикасы бюджетыннан финанслашу шартларында 

Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгы Татарстан Рес-

публикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары белән ел саен 

төзи торган килешүләр нигезендә билгеләнәчәк»; 
 

1 нче ярдәмче программаның IV бүлегендә: 

беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 53 009 152,6 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет 

акчасы исәбеннән – 22 922 972,8 мең сум һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән – 30 086 179,8 мең сум.»; 
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«2013 – 2020 елларга «Үсемлекчелек ярдәмче тармагын, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм реализацияләүне 

үстерү» ярдәмче программасының максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары» дигән 3 таблицаны 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3 таблица 

2013 – 2020 елларга «Үсемлекчелек ярдәмче тармагын, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм реализацияләүне үстерү» 

ярдәмче программасының максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары 
 

Ярдәмче программаның максаты – импортны алыштыруга юнәлдерелгән үсемлекчелек продукциясенең төп төрләрен 

җитештерүне һәм эшкәртүне үстерүне стимуллаштыру 
 

Бурыч исеме Төп чаралар исеме Үтәүчеләр Соңгы 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 

Үсемлекчелек 

продукциясенең 

төп төрләрен 

җитештерү һәм 

эшкәртү күләм-

нәрен арттыру 

Туфракларның уңдырыш-

лылыгын арттыру һәм авыл 

хуҗалыгы биләмәләренең 

файдаланылмый торган 

җирләрен авыл хуҗалыгы 

әйләнешенә кертү 

Татарстан Рес-

публикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм 

азык-төлек ми-

нистрлыгы 

Барлык категорияләрдәге 

хуҗалыкларда үсемлекчелек продук-

циясен җитештерү, мең тонна 

         

бөртекле һәм бөртекле-кузаклылар 3 200 4 300 4 400 4 500 4 600 3 607,4 3 701,9 3 720 3 870,1 

җитен сүсе һәм киндер сүсе 1 1 1,05 1,1 1,15 1,5 1,6 1,7 1,83 

шикәр чөгендере 2 010,8 1 750 1 800 1 850 1 900 - - - - 

бәрәңге 1 376,4 1 200 1 250 1 300 1 350 1 000 1 020 1 040 1 050 

ачык грунт яшелчәләре 245 265 264,5 264,5 265,6 265,6 265,5 265,5 265,5 

җиләк-җимеш продукциясе 22,3 22,4 22,9 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 

май культуралары, шул исәптән 

көнбагыш 

35,8 36,6 37,5 38,4 39,3 80 90 100 110 

рапс 101 103,4 105,9 108,4 111 50 60 70 75 

кытай борчагы 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Үсемлекчелек ярдәмче тар-

магына кредит бирүгә, аның 

продукциясен эшкәртүгә, 

үсемлекчелек продукциясе 

базарлары инфраструк-

турасын үстерүгә һәм логи-

стика белән тәэмин итүгә 

дәүләт ярдәме күрсәтү 

Барлык категорияләрдәге хуҗалык-

ларда шикәр чөгендерен тулаем 

җыю, мең тонна 

- - - - - 1 950 1 989 2 028,8 2 069,4 

Авыл хуҗалыгы оешмаларында, 

крестьян (фермер) хуҗалыкларында, 

индивидуаль эшмәкәрләрне кертеп, 

бәрәңгене тулаем җыю, мең тонна 

- - - - - 120 123,7 127,5 131,3 

 Авыл хуҗалыгы оешмаларында, 

крестьян (фермер) хуҗалыкларында, 

индивидуаль эшмәкәрләрне кертеп, 

ачык грунт яшелчәләрен тулаем 

җыю, мең тонна 

- - - - - 51 52 53 54 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   Бөртекле культуралар, яшелчә һәм 

башка үсемлек культураларыннан 

он; алардан катнашмалар җитештерү, 

мең тонна 

241 244,1 245,1 245,6 246,1 247,3 248,6 249,8 251,1 

Ярма җитештерү, мең тонна 13,3 13,6 13,7 13,8 13,9 14 14,1 14,2 14,3 

Диетик һәм микронутриентлар белән 

баетылган икмәк-күмәч ризыклары 

җитештерү, мең тонна 

2,8 3 3,1 3,4 3,7 4,2 5,6 5,6 5,6 

Үсемлекчелек 

продукциясенең 

төп төрләрен 

җитештерү һәм 

эшкәртү күләм-

нәрен арттыру 

 Татарстан Рес-

публикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм 

азык-төлек ми-

нистрлыгы 

Чистартылмаган көнбагыш мае һәм 

аның фракцияләрен җитештерү, мең 

тонна 

84,2 93,4 94,6 95,8 97,1 150,0 150,0 151,0 152,0 

Каты ак чөгендер шикәре 

җитештерү, мең тонна 

149,6 152,4 155,9 159,3 162,8 166,3 180,1 183,5 187 

Җимеш-яшелчә консервалары 

җитештерү, млн.шартлы банка 

127,5 132,2 136,2 140,3 144,5 125 126 127 128 

Затлы орлыкчылыкны 

үстерү 

Затлы орлыклар чәчелә торган мәй-

данның чагыштырма авырлыгы, % 

18 18 19 19 19 19 19 19 19 

Күпьеллык үсентеләр утыр-

туга һәм карап үстерүгә 

ярдәм күрсәтү 

Күпьеллык үсентеләр утырту 

мәйданы, мең гектар 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 

Бөртекле, бөртекле-кузаклылар һәм 

авыл хуҗалыгы азыклары биләгән 

чәчүлек мәйданнары зурлыгын 

саклау, мең гектар 

- - - - - 2 613,0 2 614,0 2 614,5 2 615,5 

Үсемлекчелек ярдәмче 

тармагында куркынычлар 

белән идарә итү 

Авыл хуҗалыгы культураларының 

гомуми мәйданында иминиятләште-

релгән чәчүлекләрнең чагыштырма 

авырлыгы, % 

46,6 40 40 40 40 - - - - 

Иминиятләштерелгән чәчүлек 

мәйданнары күләме, мең гектар 

- - - - - 244,5 236,4 230,7 230,7 

Бәрәңге һәм ачык грунт яшелчәләрен 

саклау буенча куәтләр артымы, мең 

тонна 

- - - 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Авыл хуҗалыгы оешмаларында, 

крестьян (фермер) хуҗалыкларында, 

индивидуаль эшмәкәрләрне кертеп, 

сакланыла торган грунт яшелчәләрен 

җитештерү артымы, мең тонна 

- - - 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Теплицалар мәйданнары артымы, 

гектар 

- - - 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Заманча ашлык саклау урыннары 

һәм элеваторлар куәтләре артымы, 

мең тонна 

- - - 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 12,0 

шикәрне саклау буенча куәтләр 

артымы, мең тонна 

- - - 10,0 10,0 10,0 11,0 14,5 15,0»; 
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«Үсемлекчелек ярдәмче тармагын, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм реализацияләүне үстерү» ярдәмче 

программасын тормышка ашыруны ресурслар белән тәэмин итү» дигән 4 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4 таблица  

«Үсемлекчелек ярдәмче тармагын, үсемлекчелек продукциясен эшкәртү һәм реализацияләүне үстерү» ярдәмче 

программасын тормышка ашыруны ресурслар белән тәэмин итү  

(мең сум) 
Бурыч 

исеме 

Чара исеме Финанаслау 

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 

Үсемлек-

челек про-

дукцясенең 

төп төрлә-

рен җи-

тештерү 

һәм эш-

кәртү кү-

ләмнәрен 

арттыру 

Ярдәмче программа 

буенча барлыгы 

барлыгы 9 646 326,2 8 235 638,6 11 757 808,4 8 851 588,1 2 836 418,8 3 740 357,0 3 707 018,5 4 233 997,0 

федераль бюджет* 5 664 617,9 4 082 490,4 6 073 788,7 3 813 755,2 656 945,1 1 332 357,0 1 299 018,5 * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

3 981 708,3 4 153 148,2 5 684 019,7 5 037 832,9 2 179 473,7 2 408 000,0 2 408 000,0 4 233 997,0 

«Затлы орлыкчылык-

ны үстерү» төп чара-

сы, 

шул исәптән: 

федераль бюджет* 23 915,4 50 399,7 57 812,0 34 625,3 50 000,0 * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

20 000,0 39 200,0 45 602,8 48 530,2 50 000,0 50 000,0 50 000,0 161 000,0 

затлы орлыклар сатып 

алуга чыгымнарның 

бер өлешен каплауга  

субсидияләр 

федераль бюджет* 23 915,4 50 399,7 57 812,0 34 625,3 50 000,0 * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

20 000,0 39 200,0 45 602,8 48 530,2 50 000,0 50 000,0 50 000,0 161 000,0 

«Күпьеллык үсен-

теләрне утыртуга һәм 

карап үстерүгә бу-

лышлык күрсәтү» төп 

чарасы, шул исәптән: 

федераль бюджет* 10 001,3 2 540,6 25 195,0 15 097,7 18 200,0 * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

6 700,0 2 540,6 11 264,0 6 470,7 6 000,0 7 000,0 7 000,0 6 400,0 

эксплуатациядән чык-

кан иске бакчаларны 

төпләү һәм төпләнгән 

мәйданнарны рекуль-

тивацияләү өчен 

чыгымнарның бер 

өлешен каплауга суб-

сидияләр 

федераль бюджет* 1 001,3 460,2 2 413,7 491,9 * * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

700,0 460,2 1 500,0 211,0 - 1 000,0 1 000,0 - 

 күпьеллык җимеш һәм 

җиләк үсентеләрен 

федераль бюджет* 9 000,0 2 080,4 22 781,3 14 605,8 18 200,0   * * * 

Татарстан 6 000,0 2 080,4 9 764,0 6 259,7 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 400,0 

file:///C:/Users/agro2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/6CED334B.xlsx%23RANGE!sub_455
file:///C:/Users/agro2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/6CED334B.xlsx%23RANGE!sub_455
file:///C:/Users/agro2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/6CED334B.xlsx%23RANGE!sub_455
file:///C:/Users/agro2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/6CED334B.xlsx%23RANGE!sub_455
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утыртуга һәм карап 

үстерүгә чыгым-

нарның бер өлешен 

каплауга субсидияләр 

Республикасы 

бюджеты 

«Үсемлекчелек ярдәм-

че тармагына, аның 

продукциясен эшкәр-

түгә, үсемлекчелек 

продукциясе базар-

лары инфраструктура-

сын һәм логистик тәэ-

мин ителешен үстерү-

гә кредит бирү буенча 

дәүләт ярдәме» төп 

чарасы, шул исәптән: 

федераль бюджет 4 205 649,8 2 612 472,7 4 572 740,5 2 371 738,2 - * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

301 800,0 244 307,5 242 200,0 415 538,3 - 202 000,0 202 000,0 1 179 074,0 

үсемлекчелекне, үсем-

лекчелек продукция-

сен эшкәртү һәм реа-

лизацияләүне үстерү-

гә кыска вакытлы кре-

дитлар (заемнар) буен-

ча процент ставкасы-

ның бер өлешен 

каплауга субсидияләр 

федераль бюджет* 2 343 556,3 971 495,5 2 252 968,6 539 916,6 - * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

161 800,0 100 892,8 120 000,0 92 267,3 - 52 000,0 52 000,0 50 877,0 

күпләп сату-бүлү үзәк-

ләрен үстерү өлкә-

сендә үсемлекчелек 

һәм терлекчелек про-

дукциясен эшкәртүгә 

кыска вакытлы кре-

дитлар (заемнар) буен-

ча процент ставка-

сының бер өлешен 

каплауга субсидияләр 

федераль бюджет* - - 340 000,0 44 829,4 - * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- - 18 000,0 67 395,0 - 40 000,0 40 000,0 - 
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 үсемлекчелекне үсте-

рүгә, үсемлекчелек 

продукциясе базар-

лары инфраструктура-

сын һәм логистик 

тәэмин ителешен 

эшкәртүгә һәм үсте-

рүгә инвестиция кре-

дитлары (заемнар) бу-

енча процент ставка-

сының бер өлешен 

каплауга субсидияләр 

федераль бюджет* 1 862 093,5 1 640 977,2 1 979 771,9 1 786 992,2 - * * * 

«Үсемлекчелек ярдәм-

че тармакларында 

куркынычлар белән 

идарә итү» төп чара-

сы, шул исәптән: 

федераль бюджет* 171 282,7 191 715,1 478 062,5 116 233,1 85 000,0 * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

114 188,5 127 900,0 25 162,0 9 000,0 4 473,7 15 000,0 15 000,0 160 000,0 

үсемлекчелек өлкә-

сендә авыл хуҗалыгы 

иминиятләштерүе 

шартнамәсе буенча 

күчерелгән иминият 

премиясен түләүгә 

авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләре чы-

гымнарының бер өле-

шен каплауга субсиди-

яләр 

федераль бюджет* 171 282,7 191 715,1 478 062,5 116 233,1 85 000,0 * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

114 188,5 127 900,0 25 162,0 9 000,0 4 473,7 15 000,0 15 000,0 160 000,0 

 «Туфракларның уңды-

рышлылыгын арттыру 

һәм авыл хуҗалыгы 

биләмәләренең файда-

ланылмый торган 

җирләрен авыл хуҗа-

лыгы әйләнешенә 

кертү» төп чарасы, 

шул исәптән: 

федераль бюджет* 1 160 988,7 1 176 667,8 922 578,7 888 837,0 498 745,1 640 585,6 624 146,6 * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

3 168 019,8 3 693 200,1 5 339 790,9 4 535 281,8 2 117 000,0 2 117 000,0 2 117 000,0 2 727 523,0 
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 авыл хуҗалыгы товар-

лары җитештерүче-

ләргә үсемлекчелек 

өлкәсендә файдалану 

юнәлешләре мөстә-

кыйль билгеләнә тор-

ган ярдәм күрсәтүгә 

субсидияләр 

федераль бюджет* 1 160 988,7 1 176 667,8 922 578,7 881 331,3 498 745,1 640 585,6 624 146,6 * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

1 308 995,1 3 425 527,0 3 500 112,2 4 265 875,8 1 767 000,0 1 750 000,0 1 750 000,0 2 031 523,0 

авыл хуҗалыгы товар-

лары җитештерүче-

ләргә орлык бәрәңге 

һәм ачык грунт яшел-

чәләрен җитештерүне 

үстерү өлкәсендә фай-

далану юнәлешләре 

мөстәкыйль билгеләнә 

торган ярдәм күрсә-

түгә субсидияләр 

федераль бюджет* - - - 7 505,7 * * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- - - 17 000,0 - 17 000,0 17 000,0 - 

әче туфракларны из-

весть белән ашлауны 

финанслау 

федераль бюджет* - - - - * * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

290 400,0 261 400,0 239 678,7 252 406,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 696 000,0 

үсемлекчелеккә ярдәм 

күрсәтүгә субсидияләр 

федераль бюджет* - - - - * * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

1 100 583,7 - 1 600 000,0 - 50 000,0 50 000,0 50 000,0 - 

 минераль һәм органик 

ашламалар сатып алу-

га субсидияләр 

федераль бюджет* - - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

468 041,0 - - - - - - - 

территорияләрне ае-

руча куркыныч корт-

кычларга каршы эш-

кәртүгә бәйле чыгым-

нарның бер өлешен 

каплауга субсидияләр 

федераль бюджет* - - - - - * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- 6 273,1 - - - - - - 



21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 «Үсемлекчелек объ-
ектларын төзүгә дәү-
ләт ярдәме күрсәтү» 
төп чарасы, шул 
исәптән: 

федераль бюджет* 92 780,0 48 694,5 17 400,0 387 223,9 - * * * 

Татарстан 
Республикасы 
бюджеты 

371 000,0 46 000,0 20 000,0 23 011,9 - 17 000,0 17 000,0 - 

җимеш саклау объект-
ларын төзү һәм мо-
дернизацияләүгә туры-
дан-туры тотылган 
чыгымнарның бер 
өлешен каплауга суб-
сидияләр 

федераль бюджет* - - - 7 712,0 - * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- - - 405,9 - 2 000,0 2 000,0 - 

бәрәңге саклау һәм 
яшелчә саклау объект-
ларын төзү һәм модер-
низацияләүгә туры-
дан-туры тотылган 
чыгымнарның бер 
өлешен каплауга суб-
сидияләр 

федераль бюджет* - - - 27 526,8 - * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- - - 1 448,8 - 5 000,0 5 000,0 - 

теплица комплекслары 
объектларын төзү һәм 
модернизацияләүгә ту-
рыдан-туры тотылган 
чыгымнарның бер 
өлешен каплауга суб-
сидияләр 

федераль бюджет* - - - 344 985,1 - * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- - - 18 157,2 - 10 000,0 10 000,0 - 

үсемлекчелек өлкә-
сендә икътисадый әһә-
мияттәге төбәк про-
граммаларына ярдәм 
күрсәтүгә субсидияләр 

федераль бюджет* 92 780,0 48 694,5 17 400,0 7 000,0 - * * * 

Татарстан 
Республикасы 
бюджеты 

371 000,0 46 000,0 20 000,0 3 000,0 - - - - 

«Агросәнәгать ком-
плексын үстерү буенча 
төбәк программаларын 
тормышка ашыруның 
максатчан күрсәткеч-
ләренә ирешүгә бу-

федераль бюджет* - - - - - 691 771,4 674 871,9 * 

Татарстан 
Республикасы 
бюджеты 

- - - - - - - - 
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лышлык күрсәтү» төп 
чарасы, шул исәптән: 

 агросәнәгать ком-
плексын үстерү буенча 
төбәк программаларын 
тормышка ашыруның 
максатчан күрсәткеч-
ләренә ирешүгә бу-
лышлык күрсәтүгә 
субсидияләр 

федераль бюджет* - - - - - 691 771,4 674 871,9 * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- - - - - - - - 

«Җитен сүсе һәм кин-

дер сүсе җитештерүне 

үстерү» төп чарасы, 

шул исәптән: 

федераль бюджет* - - - - 5 000,0 * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- - - - 2 000,0 - - - 

җитен җитештерүгә 

чыгымнарның бер 

өлешен каплауга суб-

сидияләр 

федераль бюджет* - - - - 5 000,0 * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- - - - 2 000,0 - - - 

 

 

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

башкарма органнары белән ел саен төзи торган килешүләр нигезендә билгеләнә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарын финансла-

шу шартларында җәлеп итәргә планлаштырыла һәм Татарстан Республикасы бюджетына биреләчәк.»;
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«Терлекчелек ярдәмче тармагын, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм 

реализацияләүне үстерү» ярдәмче программасында (алга таба – 2 нче ярдәмче 

программа): 

Ярдәмче программа Паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны финанслау күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

Еллар һәм чыга-

наклар буенча 

бүлеп, Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләме 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

32 293 247,8 мең сум тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы исәбеннән – 

19 994 762,5 мең сум һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән – 12 298 485,3 мең сум. 

Еллар буенча Ярдәмче программаны тормышка ашыруны ре-

сурслар белән тәэмин итү күләме түбәндәгеләрне тәшкил итә: 
 

Ел Акча күләме, мең сум 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

җәлеп итәргә план-

лаштырыла торган феде-

раль бюджет 

2013 1 819 921,1   4 572 089,3   

2014 1 607 429,0   4 360 598,7   

2015 3 967 582,9   4 334 123,1   

2016 1 139 741,3   5 085 023,5   

2017 722 202,8   488 519,0   

2018 969 739,6   582 983,5   

2019 969 739,6   571 425,4   

2020 1 102 129,0   * 

Барлыгы 12 298 485,3   19 994 762,5   

Ярдәмче программа юнәлешләре буенча Татарстан Республи-

касы бюджетыннан бүлеп бирелә торган акча суммасы чират-

тагы финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы 

бюджеты турындагы Татарстан Республикасы законы ниге-

зендә ел саен тәгаенләнәчәк. 

*Ярдәмче программаны федераль бюджет акчасы исәбеннән 

тормышка ашыруны ресурслар белән тәэмин итү күләме 

чыгымнарны Татарстан Республикасы бюджетыннан финан-

слашу шартларында Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы ми-

нистрлыгы Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

башкарма органнары белән ел саен төзи торган килешүләр ни-

гезендә билгеләнәчәк»; 
 

2 нче ярдәмче программаның IV бүлегендә: 

беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 32 293 247,8 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет ак-

часы исәбеннән – 19 994 762,5 мең сум һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән – 12 298 485,3 мең сум.»; 
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«2013 – 2020 елларга «Терлекчелек ярдәмче тармагын, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм реализацияләүне 

үстерү» ярдәмче программасының максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары» дигән 5 таблицаны 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5 таблица  

2013 – 2020 елларга «Терлекчелек ярдәмче тармагын, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм реализацияләүне 

үстерү» ярдәмче программасының максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары  

Ярдәмче программаның максаты – импортны алыштыруга юнәлдерелгән терлекчелек продукциясен һәм аны эшкәртү 

продуктларын җитештерүне комплекслы үстерү һәм нәтиҗәлелеген күтәрү өчен шартлар тудыру 
 

Бурыч исеме Төп чаралар исеме Үтәүчеләр Соңгы 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 

Сөтле һәм итле терлек-

челек, кошчылык продук-

циясен җитештерү һәм 

эшкәртү күләмнәрен 

арттыру 

Сөтле терлекчелекне үстерү Татарстан Республи-

касы Авыл хуҗалыгы 

һәм азык-төлек ми-

нистрлыгы, Татарстан 

Республикасы Ми-

нистрлар Кабине-

тының Баш ветерина-

рия идарәсе 

Барлык категорияләрдәге 

хуҗалыкларда сөт җитештерү, 

млн.тонна 

1,888 1,960 1,963 1,984 2,015 1,786 1,804 1,822 1,840 

Авыл хуҗалыгы оешма-

ларында, крестьян (фермер) 

хуҗалыкларында, индивидуаль 

эшмәкәрләрне кертеп, сөт 

җитештерү, млн.тонна 

- - - - - 1,220 1,240 1,260 1,280 

Нәселле терлекчелек Барлык категорияләрдәге хуҗа-

лыкларда сугымга терлек һәм 

кош-корт җитештерү (тере 

авырлыкта), млн.тонна 

0,456 0,440 0,455 0,470 0,496 0,490 0,495 0,500 0,505 

Авыл хуҗалыгы оешмала-

рында, крестьян (фермер) хуҗа-

лыкларында, индивидуаль эш-

мәкәрләрне кертеп, махсуслаш-

тырылган итле токымнан бул-

ган сыер башының товар саны, 

мең баш 

- - - - - 1,53 1,56 1,6 1,63 

Иминиятләштерелгән авыл 

хуҗалыгы хайваннарының баш 

саны, мең шартлы баш 

- - - - - 45 43,5 42,5 42,5 

Терлекчелек ярдәмче тарма-

гына, аның продукциясен 

эшкәртүгә, терлекчелек 

продукциясе базарлары ин-

фраструктурасын һәм логи-

стик тәэмин ителешен 

үстерүгә кредит бирү буен-

ча дәүләт ярдәме 

Терлекне чалу һәм беренчел 

эшкәртү буенча җитештерү 

куәтләре артымы, мең тонна 

14,2 14,4 2,1 2,7 3,6 - - - - 

Йомырка җитештерү, млн.данә 1 120,2 1 100 1 150 1 180 1 200 1 170,7 1 200 1 220 1 240 

Сырлар һәм сыр продуктлары 

җитештерү, мең тонна 

31,5 33,1 33,1 33,5 33,6 18,0 20,0 21,0 22,0 

Ак май җитештерү, мең тонна 21,7 22,5 22,5 22,6 22,9 16,0 16,2 16,5 17,0 
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Халыкның традицион 

яшәү рәвеше һәм мәш-

гульлеге саклануын тәэ-

мин итүче терлекчелек-

нең социаль әһәмияттәге 

тармакларын үстерү 

Сарыклар һәм кәҗәләр 

үрчетүне үстерү 

Татарстан Республи-

касы Авыл хуҗалыгы 

һәм азык-төлек ми-

нистрлыгы, Татарстан 

Республикасы Ми-

нистрлар Кабине-

тының Баш ветерина-

рия идарәсе 

Авыл хуҗалыгы оешма-

ларында, крестьян (фермер) 

хуҗалыкларында, индивидуаль 

эшмәкәрләрне кертеп, сарык-

ларның һәм кәҗәләрнең ана 

баш саны, мең баш 

23,0 25,1 25,5 26,0 26,4 32,0 32,1 32,2 32,3 

         

Хайваннарның һәм кош-

ларның йогышлы авыру-

лары барлыкка килүне 

һәм таралуны кисәтү 

Эпизоотиягә каршы чаралар 

үткәрүне тәэмин итү 

Авыруларга тиз бирешүчән 

хайваннарның баш санын дуң-

гызларның африка чумасына 

тикшерү, дуңгызларның баш 

саныннан үткәрелгән тикше-

рүләр саны проценты 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Терлекчелек ярдәмче тар-

макларында куркынычлар 

белән идарә итү 

Татарстан Республикасы терри-

ториясендә дуңгызларның 

африка чумасын китереп чыга-

ручы ачыкланылышы, тикше-

рүләрнең гомуми саныннан 

уңай пробалар проценты 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авыл хуҗалыгы оешма-

ларында, крестьян (фермер) 

хуҗалыкларында, индивидуаль 

эшмәкәрләрне кертеп, сөтнең 

товарлылыгы, процент 

- - - 90 90,5 90 90 90 90 

Сөтчелек юнәлешендәге мөгез-

ле эре терлекнең гомуми ана 

баш санында сөтчелек юнәле-

шендәге мөгезле эре терлекнең 

идентификацияләнгән ана баш 

саны чагыштырма авырлыгы, 

процент 

- - - - - 50 80 90 100 

Сөтчелек юнәлешендәге 

терлекчелек комплексларында 

(сөт фермаларында) эксплуата-

циягә кертелгән терлек 

урыннары саны, мең терлек 

урыны 

- - - 1,0 1,2 1,6 1,2 1,2 1,2 

Узган ел дәрәҗәсенә карата 

авыл хуҗалыгы хайван-

нарының нәселле шартлы ана 

баш саны саклануы, процент 

- - - 100 100 100 100,2 100 100,2 

100 ана башка сөтле һәм итле 

токымнан булган мөгезле эре 

нәселле яшь терлекне реализа-

цияләү, баш 

 

- - - - - 10 10 10 10 
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   Гамәлгә кертелгән селекция-

генетика үзәкләре саны, 

берәмлек 

- - - - - - 1 - - 

Сөтле сыерларның гомуми баш 

санында сөтчелек юнәлешен-

дәге нәселле сыерларның ча-

гыштырма авырлыгы, процент 

- - - 23,5 23,6 23,7 23,8 23,9 24»; 

«Терлекчелек ярдәмче тармагын, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм реализацияләүне үстерү» ярдәмче програм-

масын тормышка ашыруны ресурслар белән тәэмин итү» дигән 6 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«6 таблица 

«Терлекчелек ярдәмче тармагын, терлекчелек продукциясен эшкәртү һәм реализацияләүне 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 

Сөтле һәм итле тер-

лекчелек, кошчы-

лык продукциясен 

җитештерү һәм 

эшкәртү күләмнәрен 

арттыру, хайваннар-

ның һәм кошларның 

йогышлы авыру-

лары барлыкка килү-

не һәм таралуны 

кисәтү һәм халык-

ның традицион яшәү 

рәвеше һәм мәш-

гульлеге саклануын 

тәэмин итүче тер-

лекчелекнең со-

циаль әһәмияттәге 

тармакларын үстерү 

Ярдәмче программа 

буенча барлыгы 

барлыгы 6 392 010,4 5 968 027,7 8 301 706,0 6 224 764,8 1 210 721,8 1 552 723,1 1 541 165,0 1 102 129,0 

федераль бюд-

жет* 

4 572 089,3 4 360 598,7 4 334 123,1 5 085 023,5 488 519,0 582 983,5 571 425,4 * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

1 819 921,1 1 607 429,0 3 967 582,9 1 139 741,3 722 202,8 969 739,6 969 739,6 1 102 129,0 

«Сөтле терлекчелекне 

үстерү» төп чарасы, шул 

исәптән: 

федераль бюд-

жет* 

851 694,1 476 574,4 453 763,7 614 696,6 332 419,0 582 983,5 571 425,4 * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

572 960,5 367 483,1 257 413,2 276 865,2 280 000,0 280 000,0 280 000,0 396 329,0 

сөтчелек юнәлешендәге 

мөгезле эре терлекнең 

продуктивлыгын арт-

тыруга субсидияләр 

федераль бюд-

жет* 

851 694,1 476 574,4 453 763,7 614 696,6 332 419,0 582 983,5 571 425,4 * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

572 960,5 367 483,1 257 413,2 276 865,2 280 000,0 280 000,0 280 000,0 396 329,0 

«Нәселле терлекчелеккә 

дәүләт ярдәме» төп 

чарасы, шул исәптән: 

федераль бюд-

жет* 

162 638,2 77 703,8 113 195,4 120 042,0 150 000,0 * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

317 810,6 304 810,6 575 493,6 315 215,9 305 000,6 311 000,6 311 000,6 350 000,0 
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нәселле терлекчелеккә 

ярдәм күрсәтүгә субси-

дияләр 

федераль бюд-

жет* 

162 638,2 77 703,8 113 195,4 15 845,9 150 000,0 * * * 

 сөтчелек юнәлешендәге 
нәселле мөгезле эре 
терлеккә ярдәм күрсәтүгә 
субсидияләр  

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

310 000,0 296 500,0 566 293,6 171 161,7 300 890,0 183 890,0 183 890,0 350 000,0 

федераль бюд-

жет* 

- - - 104 196,1 - * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- - - 140 147,0 - 123 000,0 123 000,0 - 

нәселле атлар үрчетүгә 
бәйле чыгымнарның бер 
өлешен каплауга субси-
дияләр 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

7 810,6 8 310,6 9 200,0 3 907,2 4 110,6 4 110,6 4 110,6 - 

«Терлекчелек ярдәмче 
тармакларында куркы-
нычлар белән идарә итү» 
төп чарасы, шул исәптән: 

федераль бюд-

жет* 

28 600,5 32 032,4 43 902,1 14 573,8 5 000,0 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

19 067,0 21 400,0 2 311,0 1 041,0 263,2 5 000,0 5 000,0 13 000,0 

терлекчелек өлкәсендә 
авыл хуҗалыгы имини-
ятләштерүе шартнамәсе 
буенча күчерелгән ими-
ният премиясен түләүгә 
авыл хуҗалыгы товар 
җитештерүчеләре чы-
гымнарының бер өлешен 
каплауга субсидияләр 

федераль бюд-

жет* 

28 600,5 32 032,4 43 902,1 14 573,8 5 000,0 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

19 067,0 21 400,0 2 311,0 1 041,0 263,2 5 000,0 5 000,0 13 000,0 

«Терлекчелек ярдәмче 
тармагына, аның продук-
циясен эшкәртүгә, тер-
лекчелек продукциясе 
базарлары инфраструк-
турасын һәм логистик 
тәэмин ителешен үсте-
рүгә кредит бирү буенча 
дәүләт ярдәме» төп 

федераль бюд-

жет* 

2 956 466,9 3 774 288,1 3 719 679,3 3 207 728,6 - * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

340 000,0 290 792,5 313 392,0 361 023,7 - 216 800,0 216 800,0 237 800,0 
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чарасы, шул исәптән: 

терлекчелекне, терлекче-
лек продукциясен эшкәр-
тү һәм реализацияләүне 
үстерүгә кыска вакытлы 
кредитлар (заемнар) бу-
енча процент ставкасы-
ның бер өлешен каплауга 
субсидияләр 

федераль бюд-

жет* 

791 196,0 361 873,5 550 425,8 56 723,2 - * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

70 000,0 45 437,7 50 000,0 27 051,9 - 20 000,0 20 000,0 71 060,0 

 күпләп сату-бүлү үзәк-

ләрен үстерү өлкәсендә 

үсемлекчелек һәм тер-

лекчелек продукциясен 

эшкәртүгә кыска вакыт-

лы кредитлар (заемнар) 

буенча процент ставка-

сының бер өлешен кап-

лауга субсидияләр 

федераль бюд-

жет* 

- - 5 780,6 1 500,0 - * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

- - 2 000,0 500,0 - 5 000,0 5 000,0 - 

терлекчелекне үстерүгә, 

терлекчелек продукциясе 

базарлары инфраструк-

турасын һәм логистик 

тәэмин ителешен эшкәр-

түгә һәм үстерүгә инве-

стиция кредитлары (за-

емнар) буенча процент 

ставкасының бер өлешен 

субсидияләү 

федераль бюд-

жет* 

2 165 270,9 3 412 414,6 2 534 561,6 1 962 121,7 - * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

270 000,0 245 354,8 226 392,1 221 042,7 - 73 800,0 73 800,0 166 740,0 

сөтле терлекчелекне 

үстерүгә кыска вакытлы 

кредитлар (заемнар) бу-

енча процент ставкасы-

ның бер өлешен каплауга 

субсидияләр 

федераль бюд-

жет* 

- - 12 431,7 202 019,4 - * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

- - 1 000,0 19 100,0 - 13 000,0 13 000,0 - 

сөтле терлекчелек өчен 

объектлар төзү һәм 

федераль бюд-

жет* 

- - 616 479,6 985 364,3 - * * * 
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төзекләндерүгә инвести-

ция кредитлары (заемнар) 

буенча процент ставкасы-

ның бер өлешен каплауга 

субсидияләр  

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

- - 34 000,0 93 329,1 - 105 000,0 105 000,0 - 

«Эпизоотиягә каршы 

чаралар үткәрүне тәэмин 

итү» төп чарасы, шул 

исәптән: 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

106 972,8 78 398,0 88 567,0 52 519,8 55 000,0 45 000,0 45 000,0 41 000,0 

 ветеринария-санитария 

савыктыруы буенча ча-

ралар 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

96 972,8 56 398,0 88 567,0 42 519,8 45 000,0 35 000,0 35 000,0 41 000,0 

Татарстан Республикасы 
территориясендә дуңгыз-
ларның африка чумасы 
керүен һәм таралуын бул-
дырмау буенча чаралар 

федераль бюд-
жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-
публикасы 
бюджеты 

10 000,0 22 000,0 - 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 - 

«Терлекчелеккә дәүләт 
ярдәме күрсәтү» төп 
чарасы, шул исәптән: 

федераль бюд-
жет* 

572 689,6 - - 34 994,7 1 100,0 * * * 

Татарстан Рес-
публикасы 
бюджеты 

463 110,2 544 544,8 2 730 217,0 75 550,0 81 939,0 81 939,0 81 939,0 64 000,0 

азыклар кыйммәтләнүгә 
бәйле субсидияләр 

федераль бюд-
жет* 

416 537,6 - - - * * * * 

Татарстан Рес-
публикасы 
бюджеты 

120 930,3 - - - - - - - 

терлекчелек өлкәсендә 
икътисадый әһәмияттәге 
төбәк программаларына 
ярдәм күрсәтүгә субси-
дияләр 

федераль бюд-
жет* 

156 152,0 - - 33 911,0 * * * * 

Татарстан Рес-
публикасы 
бюджеты 

231 980,0 - - 12 000,0 - - - - 

сарыклар һәм кәҗәләрнең 
ана башларын үрчетүне 
үстерү буенча чыгым-
нарның бер өлешен кап-

федераль бюд-
жет* 

   1 083,7 1 100,0 * * * 

Татарстан Рес-
публикасы 

10 399,9 - - 550,0 600,0 600,0 600,0 64 000,0 
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лауга субсидияләр бюджеты 

нәзек һәм ярымнәзек йон 
җитештерү һәм реализа-
цияләүне үстерүгә субси-
дияләр  

федераль бюд-
жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-
публикасы 
бюджеты 

- - - - - - - - 

терлекчелекне үстерүгә 
субсидияләр 

федераль бюд-
жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-
публикасы 
бюджеты 

99 800,0 544 544,8 2 730 217,0 63 000,0 81 339,0 81 339,0 81 339,0 - 

«Терлекчелек объект-

ларын төзүгә дәүләт 

ярдәме күрсәтү» төп 

чарасы, шул исәптән: 

федераль бюд-

жет* 

- - 3 582,6 1 092 987,8 - * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

- - 189,0 57 525,7 - 30 000,0 30 000,0 - 

 сөтчелек юнәлешендәге 

терлекчелек комплекс-

лары объектларын (сөт 

фермаларын) төзү һәм 

модернизацияләүгә ту-

рыдан-туры тотылган чы-

гымнарның бер өлешен 

каплауга субсидияләр 

федераль бюд-

жет* 

- - 3 582,6 1 092 987,8 - * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

- - 189,0 57 525,7 - 30 000,0 30 000,0 - 

 

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

башкарма органнары белән ел саен төзи торган килешүләр нигезендә билгеләнә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарын финан-

слашу шартларында җәлеп итәргә планлаштырыла һәм Татарстан Республикасы бюджетына биреләчәк.»;
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«Итле терлекчелекне үстерү» ярдәмче программасында (алга таба – 3 нче 

ярдәмче программа): 

Ярдәмче программа Паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны финанслау күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бү-

леп, Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләме 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

339 255,5 мең сум тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы исәбеннән – 

112 714,5 мең сум һәм Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән – 226 541,0 мең сум. 

Еллар буенча ярдәмче программаны тормышка ашыруны ресурслар 

белән тәэмин итү күләме түбәндәгеләрне тәшкил итә: 
 

Ел Акча күләме, мең сум 

Татарстан 

Республикасы бюджеты 

җәлеп итәргә планлаштыры-

ла торган федераль бюджет 

2013 0,0 3 024,0 

2014 2 000,0 22 522,2 

2015 118 000,0 67 277,1 

2016 4 000,0 19 891,2 

2017 0,0 * 

2018 5 200,0 * 

2019 5 200,0 * 

2020 92 141,0 * 

Барлыгы 226 541,0 112 714,5 
 

Ярдәмче программа юнәлешләре буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан бүлеп бирелә торган акча суммасы чираттагы фи-

нанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты 

турындагы Татарстан Республикасы законы нигезендә ел саен тәга-

енләнәчәк. 

*Ярдәмче программаны федераль бюджет акчасы исәбеннән тор-

мышка ашыруны ресурслар белән тәэмин итү күләме чыгымнарны 

Татарстан Республикасы бюджетыннан финанслашу шартларында 

Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгы Татарстан Рес-

публикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары белән ел саен 

төзи торган килешүләр нигезендә билгеләнәчәк»; 
 

Ярдәмче программаның IV бүлегендә: 

беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 339 255,5 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет ак-

часы исәбеннән – 112 714,5 мең сум һәм Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән – 226 541,0 мең сум.»;
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«Итле терлекчелекне үстерү» ярдәмче программасын тормышка ашыруны ресурслар белән тәэмин итү» дигән                

8 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«8 таблица 

«Итле терлекчелекне 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 

Итле токым-

нар белән 

каплатудан, 

аларны асрау 

һәм туклан-

дыруның яңа 

технология-

ләрен кертү-

дән алынган 

кушылгак 

терлекләрнең 

һәм махсус-

лаштырылган 

итле токымлы 

хайваннарның 

баш санын 

арттыру 

Ярдәмче программа буенча 

барлыгы 

барлыгы 3 024,0 24 522,2 185 277,1 23 891,2 - 5 200,0 5 200,0 92 141,0 

федераль 

бюджет* 

3 024,0 22 522,2 67 277,1 19 891,2 * * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- 2 000,0 118 000,0 4 000,0 - 5 200,0 5 200,0 92 141,0 

«Итле терлекчелекнең нәсел 

базасын үстерү» төп чарасы, 

шул исәптән: 

федераль 

бюджет* 

3 024,0 275,9 269,4 1 197,1 * * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- - 3 000,0 3 000,0 - 4 000,0 4 000,0 38 400,0 

итчелек юнәлешендәге нә-

селле мөгезле эре терлеккә 

ярдәм күрсәтүгә субсидияләр 

федераль 

бюджет* 

3 024,0 275,9 269,4 1 197,1 * * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- - 3 000,0 3 000,0 - 4 000,0 4 000,0 25 000,0 

товар хуҗалыкларында 

«сыер ‒ бозау» системасы 

буенча ана баш хайваннарны 

асрау чыгымнарның бер 

өлешен каплауга субсидия-

ләр 

федераль 

бюджет* 

- - - - * * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- - - - - - - 13 400,0 
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«Итле терлекчелек объектла-

рын төзүгә һәм төзекләнде-

рүгә дәүләт ярдәме күрсәтү» 

төп чарасы, шул исәптән: 

федераль 

бюджет* 

- 22 246,3 26 783,7 18 694,1 * * * * 

  Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- 2 000,0 5 000,0 1 000,0 - 1 200,0 1 200,0 53 741,0 

итле терлекчелек объектла-

рын төзүгә һәм төзекләнде-

рүгә инвестиция кредитлары 

буенча процент ставкасының 

бер өлешен каплауга субси-

дияләр 

федераль 

бюджет* 

- 22 246,3 26 783,7 18 694,1 * * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- 2 000,0 5 000,0 1 000,0 - 1 200,0 1 200,0 53 741,0 

«Татарстан Республикасы-

ның икътисадый әһәмияттәге 

программаларын эшләү» төп 

чарасы, шул исәптән: 

федераль 

бюджет* 

- - 40 224,0 - * * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- - 110 000,0 - - - - - 

«2015 – 2017 елларга Татар-

стан Республикасында итле 

терлекчелекне үстерү» ве-

домство максатчан икъти-

садый әһәмияттәге төбәк 

программасын тормышка 

ашыруда катнашучы авыл 

хуҗалыгы товарлары җитеш-

терүчеләргә субсидияләр  

федераль 

бюджет* 

- - 40 224,0 - * * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- - 110 000,0 - - - - - 

 

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

органнары белән ел саен төзи торган килешүләр нигезендә билгеләнә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарын финанслашу шартла-

рында җәлеп итәргә планлаштырыла һәм Татарстан Республикасы бюджетына биреләчәк.»; 



34 

 

«Хуҗалык итүнең кече формаларына булышлык күрсәтү» ярдәмче программа-

сында (алга таба – 4 нче ярдәмче программа): 

Ярдәмче программа Паспортын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче программа Паспорты 

 
Ярдәмче про-

грамманың дәү-

ләт заказчысы 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек ми-

нистрлыгы 

Ярдәмче 

программаны төп 

эшләүчеләр 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек ми-

нистрлыгы;  

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-

коммуналь хуҗалык министрлыгы; 

Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы ми-

нистрлыгы; 

Ярдәмче 

программаның 

максатлары 

Хуҗалык итүнең кече формаларының авыл хуҗалыгы һәм 

авыл хуҗалыгына карамаган эшчәнлегенә ярдәм күрсәтү һәм 

алга таба үстерү һәм авыл җирендә тормыш сыйфатын 

яхшырту, шулай ук гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек 

һәм дача коммерциячел булмаган берләшмәләрен үстерү 

Ярдәмче 

программаның 

бурычлары 

Кече эшмәкәрлек субъектлары санын арттыру һәм авыл 

хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдән җир кишәрлекләрен 

файдалану нәтиҗәлелеген күтәрү өчен шартлар тудыру; 

авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативларының матди-

техник базасын модернизацияләү; 

гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача 

коммерциячел булмаган берләшмәләре инфраструктурасын 

үстерү 

Ярдәмче про-

грамманы тор-

мышка ашыру 

вакытлары һәм 

этаплары 

2013 – 2020 еллар 

Еллар һәм чыга-

наклар буенча 

бүлеп, Ярдәмче 

программаны фи-

нанслау күләме 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

5 873 262,9 мең сум тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы исәбеннән – 

2 415 975,6 мең сум; Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән – 3 357 287,3 мең сум; җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган бюджеттан тыш чыганаклардан – 

100 000,0 мең сум. 

Еллар буенча ярдәмче программаны тормышка ашыруны 

ресурслар белән тәэмин итү күләме түбәндәгеләрне тәшкил 

итә: 
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Ел Акча күләме, мең сум 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган федераль 

бюджет  

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган бюджеттан 

тыш 

чыганаклардан 

 2013 395 203,2   429 058,2   - 

2014 188 500,0   468 502,8   - 

2015 108 778,0   593 242,3   - 

2016 693 081,1   435 172,3   - 

2017 875 000,0   490 000,0   100 000,0   

2018 325 000,0   * - 

2019 325 000,0   * - 

2020 446 725,0   * - 

Бар-

лыгы 
3 357 287,3   2 415 975,6   100 000,0   

 

Ярдәмче программа юнәлешләре буенча Татарстан Республи-

касы бюджетыннан бүлеп бирелә торган акча суммасы чират-

тагы финанс елына Татарстан Республикасы бюджеты ту-

рындагы Татарстан Республикасы законы нигезендә ел саен 

тәгаенләнәчәк. 

* Ярдәмче программаны федераль бюджет акчасы исәбеннән 

тормышка ашыруны ресурслар белән тәэмин итү күләме 

чыгымнарны Татарстан Республикасы бюджетыннан финан-

слашу шартларында Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы ми-

нистрлыгы Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте баш-

карма органнары белән ел саен төзи торган килешүләр ниге-

зендә билгеләнәчәк 

Ярдәмче про-

грамма максат-

ларын һәм бурыч-

ларын тормышка 

ашырудан көтелә 

торган соңгы 

нәтиҗәләр 

Түбәндәгеләрне арттыру: 

үз хуҗалыкларын төзү һәм үстерү проектларын дәүләт ярдәме 

белән гамәлгә ашырган крестьян (фермер) хуҗалыклары, 

эшләрен башлап җибәрүче фермерлар санын 1 466 

берәмлеккә; 

төзелгән яки төзекләндерелгән гаилә терлекчелек фермалары 

санын 885 берәмлеккә; 

крестьян (фермер) хуҗалыкларына милеккә рәсмиләштерелгән 

җир кишәрлекләре мәйданын 56,9 мең гектарга кадәр; 

2015 елдан 2020 елга кадәр кооперативлар авыл хуҗалыгы 

товарлары җитештерүчеләрдән җыеп алган сөтне 

реализацияләү күләмен 6 процентка. 

2015 елдан 2017 елга кадәр 20 авыл хуҗалыгы кулланучылар 

кооперативларының матди-техник базасын үстерү, данә. 

Түбәндәгеләрне тәэмин итү: 

гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача 
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коммерциячел булмаган берләшмәләре тарафыннан 

файдаланыла торган челтәрләрнең гомуми күләменнән 

«Электр челтәрләре» Татарстан Республикасы дәүләт унитар 

предприятиесе балансына кабул ителгән тоташтыручы 

челтәрләр өлешен – 30%; 

гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача 

коммерциячел булмаган берләшмәләренә юлларның гомуми 

санына гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача 

коммерциячел булмаган берләшмәләренә керә торган каты 

өслекле юллар өлешен – 66%; 

гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача 

коммерциячел булмаган берләшмәләреннән каты көнкүреш 

коммуналь калдыкларны җыю һәм чыгаруны оештыру өчен 

мәйданчыкларны – 30%; 

гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача 

коммерциячел булмаган берләшмәләренә төзекләндерелгән 

һәм төзелгән су белән тәэмин итү челтәрләре өлешен – 23%»; 
 

4 нче ярдәмче программаның I бүлегендә: 

беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Ярдәмче программа Татарстан Республикасының авыл җирлегендә авыл 

хуҗалыгы җитештерүе белән шөгыльләнүче крестьян (фермер) хуҗалыклары, инди-
видуаль эшмәкәрләр, шәхси ярдәмче хуҗалыклар, авыл хуҗалыгы кулланучылар 
кооперативлары, кече авыл хуҗалыгы оешмалары (эшләүчеләр саны 100 кешегә 
кадәр булган) керә торган хуҗалык итүнең кече формаларына ярдәм күрсәтүгә һәм 
аларны алга таба үстерүгә, шулай ук гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм 
дача коммерциячел булмаган берләшмәләрен үстерүгә юнәлдерелгән.»; 

түбәндәге эчтәлекле тугызынчы – уникенче абзацлар өстәргә: 

«Татарстан Республикасында 28 мең гектарга якын гомуми мәйданда 370 

меңнән артык бакча участогы һәм 700 гектардан артык мәйданны биләгән 4 меңгә 

якын яшелчә бакчасы теркәлгән, һәм бу Татарстан Республикасы гражданнарында 

булган җир кишәрлекләренең гомуми саныннан 44% тәшкил итә. 
«Гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерциячел булмаган 

берләшмәләре турында» 1998 ел, 15 апрель, ФЗ-66 нчы Федераль закон нигезендә 
дәүләт җирдән коммерциячел булмаган файдалану мәсьәләләрен җайга сала һәм 
коммерциячел булмаган хуҗалык алып баручы аерым гражданнарга түгел, юридик 
затлар сыйфатында үзидарә функцияләрен һәм хуҗалык эшчәнлеген гамәлгә 
ашыручы аларның коммерциячел булмаган берләшмәләренә ярдәм күрсәтә. 

Хәзерге вакытта күпчелек гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача 

коммерциячел булмаган берләшмәләре каты өслекле керү юллары, электр 

тәэминаты, су тәэминаты, каты коммуналь калдыкларны җыю өчен мәйданчыклар 

һәм контейнерлар белән тәэмин ителмәгән. 

Шунысын билгеләп үтәргә кирәк, Татарстан Республикасының табигать 

ресурслары җир кишәрлекләреннән сезонлы файдаланудан бер миллион кешедән 

артык зур антропоген йөкләнешкә китерә, һәм бу экология һәм санитария 

таләпләрен үтәргә, Татарстан Республикасының урман, су ресурсларын сакларга 

мөмкинлек бирми.»; 
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4 нче ярдәмче программаның II бүлегендәге 1 бүлекчәнең икенче абзацын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Аеруча өстенлекле булып аларда Татарстан Республикасы терлеге баш 

санынының өчтән бере булган югары технологияле гаилә фермаларын, шәхси 

хуҗалыкларны, крестьян (фермер) хуҗалыкларын үстерү, шулай ук гражданнарның 

бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерциячел булмаган берләшмәләрен үстерү 

калачак.»;  

4 нче ярдәмче программаның II бүлегендәге 2 бүлекчәнең беренче – икенче 

абзацларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Ярдәмче программаның максатлары – хуҗалык итүнең кече формаларының 

авыл хуҗалыгы һәм авыл хуҗалыгына карамаган эшчәнлегенә ярдәм күрсәтү һәм 

алга таба үстерү һәм авыл җирендә тормыш сыйфатын яхшырту, шулай ук 

гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерциячел булмаган 

берләшмәләрен үстерү. 

Әлеге максатларга ирешү өчен кече эшмәкәрлек субъектлары санын арттыру 

һәм авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдән җир кишәрлекләрен файдалану 

нәтиҗәлелеген күтәрү, авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативларының матди-

техник базасын модернизацияләү һәм гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек 

һәм дача коммерциячел булмаган берләшмәләре инфраструктурасын үстерү өчен 

шартлар тудыру зарур.»;  

4 нче ярдәмче программаның II бүлегендәге 2 бүлекчәнең сигезенче абзацын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Шулай ук куелган бурычны тормышка ашыру 2015 елдан 2017 елга кадәр 20 

авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативының матди-техник базасын үстерүне 

тәэмин итәргә һәм түбәндәгеләрне тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк: 

гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерциячел булмаган 

берләшмәләре тарафыннан файдаланыла торган челтәрләрнең гомуми күләменнән 

«Электр челтәрләре» Татарстан Республикасы дәүләт унитар предприятиесе 

балансына кабул ителгән тоташтыручы челтәрләр өлешен – 30%; 

гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерциячел булмаган 

берләшмәләренә юлларның гомуми санына гражданнарның бакчачылык, 

яшелчәчелек һәм дача коммерциячел булмаган берләшмәләренә керә торган каты 

өслекле юллар өлешен – 66%; 

гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерциячел булмаган 

берләшмәләреннән каты көнкүреш коммуналь калдыкларны җыю һәм чыгаруны 

оештыру өчен мәйданчыкларны – 30%; 

гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерциячел булмаган 

берләшмәләренә төзекләндерелгән һәм төзелгән су белән тәэмин итү челтәрләре 

өлешен – 23%.»;  

Ярдәмче программаның III бүлегендә: 

түбәндәге эчтәлекле 4 нче пункт өстәргә: 
 

«4. «Гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерциячел 

булмаган берләшмәләренә ярдәм күрсәтү» чарасы 
 

Әлеге чараны тормышка ашыру түбәндәгеләргә юнәлдерелгән: 
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гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерциячел булмаган 

берләшмәләре чикләренә кадәр керү юлларын ремонтлау һәм төзекләндерү;  

гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерциячел булмаган 

берләшмәләре чикләренә кадәр электр челтәре хуҗалыклары объектларын төзү, 

төзекләндерү һәм ремонтлау;  

гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерциячел булмаган 

берләшмәләрен су белән тәэмин итү;  

гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерциячел булмаган 

берләшмәләрендә каты коммуналь калдыкларны җыю һәм чыгару эшен оештыру.»; 

4 нче ярдәмче программаның IV бүлегендә: 

беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 5 873 262,9 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет ак-

часы исәбеннән – 2 415 975,6 мең сум; Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән – 3 357 287,3 мең сум; җәлеп итәргә планлаштырыла торган бюджеттан 

тыш чыганаклардан – 100 000,0 мең сум.»; 

«2013 – 2020 елларга «Хуҗалык итүнең кече формаларына булышлык 

күрсәтү» ярдәмче программасының максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү 

индикаторлары» дигән 9 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«9 таблица 

«2013 – 2020 елларга «Хуҗалык итүнең кече формаларына булышлык күрсәтү» ярдәмче программасының максатлары, 

бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары  

 

Ярдәмче программаның максаты – хуҗалык итүнең кече формаларының авыл хуҗалыгы һәм авыл хуҗалыгына 

карамаган эшчәнлегенә ярдәм күрсәтү һәм алга таба үстерү һәм авыл җирендә тормыш сыйфатын яхшырту 
 

Бурыч исеме Төп чаралар исеме Үтәүчеләр Соңгы 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 

Кече эшмәкәрлек 

субъектлары санын 

арттыру һәм авыл 

хуҗалыгы бил-

геләнешендәге 

җирләрдән җир 

кишәрлекләрен фай-

далану нәтиҗәлеле-

ген күтәрү өчен 

шартлар тудыру 

Эшләрен башлап 

җибәрүче фермерларга 

ярдәм күрсәтү 

Татарстан Республи-

касы Авыл хуҗалыгы 

һәм азык-төлек ми-

нистрлыгы 

Үз хуҗалыкларын төзү һәм 

үстерү проектларын дәүләт 

ярдәме белән гамәлгә 

ашырган крестьян (фермер) 

хуҗалыклары, эшләрен 

башлап җибәрүче фермер-

лар саны, берәмлек 
 

165 157 164 145 129 75 70 70 70 

Крестьян (фермер) 

хуҗалыклары база-

сында гаилә терлекче-

лек фермаларын үсте-

рү 

Төзелгән яки төзекләнде-

релгән гаилә терлекчелек 

фермалары саны, берәмлек 
 

189 100 100 110 81 7 7 7 7 

Үз хуҗалыкларын төзү һәм 

үстерү проектларын дәүләт 

ярдәме чаралары белән 

гамәлгә ашырган крестьян 

(фермер) хуҗалыкларында 

булдырылган яңа даими эш 

урыннары саны, берәмлек 
 

- - - - - 120 115 111 111 

Дәүләт ярдәме чаралары 

алган индивидуаль эшмә-

кәрләр һәм крестьян (фер-

мер) хуҗалыклары җитеш-

тергән авыл хуҗалыгы про-

дукциясе күләменең субси-

дия бирү елына кадәр 

килгән елга артымы, % 

- - - - - 10 10 10 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   Матди-техник базаны 

үстерүгә дәүләт ярдәме 

чаралары алган авыл 

хуҗалыгы кулланучылар 

кооперативларында булды-

рылган яңа даими эш 

урыннары саны, берәмлек 

- - - - - 44 42 41 41 

Дәүләт ярдәме чаралары 

алган авыл хуҗалыгы 

кулланучылар кооператив-

лары саткан авыл хуҗа-

лыгы продукциясе күләме 

артымы, % 

- - - - - 10 10 10 10 

Крестьян (фермер) хуҗа-

лыкларына милеккә рәс-

миләштерелгән җир кишәр-

лекләре мәйданы, мең гек-

тар 

54 54,6 55,4 56,1 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 

Авыл хуҗалыгы кул-

ланучылар коопера-

тивларының матди-

техник базасын мо-

дернизацияләү 

Хуҗалык итүнең кече 

формаларына кредит 

бирүгә дәүләт ярдәме 

күрсәтү 

Кооперативлар авыл хуҗа-

лыгы товарлары җитеште-

рүчеләрдән җыеп алган 

сөтне реализацияләү күлә-

мен арттыру, % 

- - - 1 1 1 1 1 1 

Авыл хуҗалыгы кулла-

нучылар кооперативлары-

ның матди-техник базасын 

үстерү, данә 

- - - 5 7 8 5 5 5 

Гражданнарның 

бакчачылык, 

яшелчәчелек һәм 

дача коммерциячел 

булмаган 

берләшмәләре 

инфраструктурасын 

үстерү 

Гражданнарның бак-

чачылык, яшелчәчелек 

һәм дача коммерция-

чел булмаган бер-

ләшмәләренә ярдәм 

күрсәтү 

Татарстан Республи-

касы Авыл хуҗалыгы 

һәм азык-төлек ми-

нистрлыгы; 

Татарстан Республи-

касы Төзелеш, архи-

тектура һәм торак-

коммуналь хуҗалык 

министрлыгы; 

Гражданнарның бакчачы-

лык, яшелчәчелек һәм дача 

коммерциячел булмаган 

берләшмәләре тарафыннан 

файдаланыла торган 

челтәрләрнең гомуми 

күләменнән «Электр 

челтәрләре» Татарстан Рес-

публикасы дәүләт унитар 

предприятиесе балансына 

кабул ителгән тоташты-

ручы челтәрләр өлеше, %  

- - - - - 30 - - - 

  Татарстан Республи-

касы Транспорт һәм 

юл хуҗалыгы ми-

нистрлыгы 

Гражданнарның бакчачы-

лык, яшелчәчелек һәм дача 

коммерциячел булмаган 

берләшмәләренә юлларның 

- - - - - 66 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

гомуми санына граждан-

нарның бакчачылык, яшел-

чәчелек һәм дача коммер-

циячел булмаган бер-

ләшмәләренә керә торган 

каты өслекле юллар өлеше, 

% 

Гражданнарның бакчачы-

лык, яшелчәчелек һәм дача 

коммерциячел булмаган 

берләшмәләреннән каты 

көнкүреш коммуналь кал-

дыкларны җыю һәм чыга-

руны оештыру өчен мәй-

данчыклар белән тәэмин 

итү, %  

- - - - - 30 - - - 

Гражданнарның бакчачы-

лык, яшелчәчелек һәм дача 

коммерциячел булмаган 

берләшмәләренә төзеклән-

дерелгән һәм төзелгән су 

белән тәэмин итү чел-

тәрләре өлеше, % 

- - - - - 23 - - -»; 

 

«Хуҗалык итүнең кече формаларына булышлык күрсәтү» ярдәмче программасын тормышка ашыруны ресурслар белән 

тәэмин итү» дигән 10 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «10 таблица 

«Хуҗалык итүнең кече формаларына булышлык күрсәтү» 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 

Кече эшмә-

кәрлек субъ-

ектлары са-

нын арттыру 

һәм авыл 

хуҗалыгы 

Ярдәмче программа 

буенча барлыгы 

барлыгы 824 261,4 657 002,8 702 020,3 1 128 253,4 1 465 000,0 325 000,0 325 000,0 446 725,0 

федераль бюд-

жет* 

429 058,2 468 502,8 593 242,3 435 172,3 490 000,0 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

395 203,2 188 500,0 108 778,0 693 081,1 875 000,0 325 000,0 325 000,0 446 725,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

билгеләне-

шендәге 

җирләрдән 

җир кишәр-

лекләрен 

файдалану 

нәтиҗәлеле-

ген күтәрү 

өчен шарт-

лар тудыру 

 бюджеттан тыш 

чыганаклар** 

- - - - 100 000,0 - - - 

«Эшләрен башлап 

җибәрүче фермерларга 

ярдәм күрсәтү» төп 

чарасы, 

шул исәптән: 

федераль бюд-

жет* 

36 256,0 35 440,0 64 967,0 68 025,0 100 000,0 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

97 127,3 51 000,0 27 843,0 51 117,6 40 000,0 40 000,0 40 000,0 156 600,0 

эшләрен башлап җи-

бәрүче фермерларга 

ярдәм күрсәтүгә грант-

лар һәм  (яки) бер 

тапкыр ярдәм бирү 

федераль бюд-

жет* 

36 256,0 35 440,0 64 967,0 68 025,0 100 000,0 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

97 127,3 51 000,0 27 843,0 51 117,6 40 000,0 40 000,0 40 000,0 156 600,0 

«Крестьян (фермер) 

хуҗалыклары базасын-

да гаилә терлекчелек 

фермаларын үстерү» 

төп чарасы, шул 

исәптән: 

федераль бюд-

жет* 

42 450,0 42 452,0 71 056,0 59 505,0 100 000,0 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

263 575,9 86 200,0 30 453,0 75 000,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0 136 125,0 

гаилә терлекчелек фер-

маларын үстерүгә суб-

сидия рәвешендә грант-

лар бирү  

федераль бюд-

жет* 

42 450,0 42 452,0 71 056,0 59 505,0 100 000,0 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

188 205,9 86 200,0 30 453,0 75 000,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0 136 125,0 

гаилә терлекчелек фер-

маларын төзүгә (төзек-

ләндерүгә) субсидияләр 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

75 370,0 - - - - - - - 

«Хуҗалык итүнең кече 

формаларына кредит 

бирү буенча дәүләт 

ярдәме» төп чарасы, 

шул исәптән: 

федераль бюд-

жет* 

350 352,2 390 610,8 444 430,2 248 710,3 170 000,0 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

22 500,0 29 900,0 30 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 154 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 хуҗалык итүнең кече 

формалары алган озак 

вакытлы, уртача вакыт-

лы һәм кыска вакытлы 

кредитлар буенча про-

цент ставкасын каплау-

га субсидияләр 

федераль бюд-

жет* 

350 352,2 390 610,8 444 430,2 248 710,3 170 000,0 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

22 500,0 29 900,0 30 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 154 000,0 

«Крестьян (фермер) 

хуҗалыклары тара-

фыннан милеккә җир 

кишәрлекләре рәсми-

ләштерү» төп чарасы, 

шул исәптән: 

федераль бюд-

жет* 

- - 1 806,1 - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

- - 775,0 - - - - - 

авыл хуҗалыгы билге-
ләнешендәге җирләр-
дән крестьян (фермер) 
хуҗалыкларының, ин-
дивидуаль эшмәкәр-
ләрне кертеп, файда-
лана торган җир кишәр-
лекләрен милеккә рәс-
миләштергәндә чыгым-
нарының бер өлешен 
каплауга субсидияләр  

федераль бюд-

жет* 

- - 1 806,1 - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

- - 775,0 - - - - - 

«Авыл хуҗалыгы кул-
ланучылар кооператив-
ларына ярдәм күрсәтү» 
төп чарасы, шул 
исәптән: 

федераль бюд-

жет* 

- - 10 983,0 58 932,0 120 000,0 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

12 000,0 21 400,0 19 707,0 58 800,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 - 

 авыл хуҗалыгы әзерләү 
кулланучылар коопера-
тивларының, әзерләү 
оешмалары һәм пред-
приятиеләрнең ит, йон, 
күн чималын сатып алу 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

12 000,0 21 400,0 15 000,0 22 800,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
һәм сату чыгымнары-
ның бер өлешен кап-
лауга субсидияләр 
авыл хуҗалыгы кул-
ланучылар кооператив-
ларына матди-техник 
базаны үстерүгә грант-
лар бирү 

федераль бюд-

жет* 

- - 10 983,0 58 932,0 120 000,0 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

- - 4 707,0 36 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 - 

«Шәхси ярдәмче хуҗа-
лык алып баручы граж-
даннарга ярдәм күр-
сәтү» төп чарасы, шул 
исәптән: 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

- - - 468 163,5 130 000,0 130 000,0 130 000,0 - 

шәхси ярдәмче хуҗа-
лык алып баручы граж-
даннарга сөтчелек юнә-
лешендәге кечкенә фер-
малар төзүгә чыгымна-
рының бер өлешен кап-
лау өчен субсидияләр 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

- - - 80 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 - 

шәхси ярдәмче хуҗа-
лык алып баручы граж-
даннарга башмак тана-
лар һәм тана сыерлар-
ның товарлы һәм нәсел-
ле баш санын сатып алу 
чыгымнарының бер 
өлешен каплау өчен 
субсидияләр 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

- - - 4 200,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 - 

 шәхси ярдәмче хуҗа-
лык алып баручы граж-
даннарга нәселле кәҗә-
ләрнең ана башларын 
сатып алуга чыгымнар-
ның бер өлешен каплау 
өчен субсидияләр 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

- - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
шәхси ярдәмче хуҗа-
лык алып баручы граж-
даннарга яшь кошлар 
(күркә, каз, үрдәк, 
бройлер чебиләр) сатып 
алу чыгымнарының бер 
өлешен каплау өчен 
субсидияләр 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

- - - 9 578,9 15 000,0 15 000,0 15 000,0 - 

шәхси ярдәмче хуҗа-
лык алып баручы граж-
даннарга сыерларны 
ясалма орлыкландыру 
хезмәтләренең бер өле-
шен каплауга субсидия-
ләр 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

- - - 8,8 - - - - 

шәхси ярдәмче хуҗа-
лык алып баручы граж-
даннарга өч яшьтән зур 
булган бияләрне карап 
тоту өчен азык сатып 
алуга чыгымнарының 
бер өлешен каплау өчен 
субсидияләр 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

- - - 8 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 - 

шәхси ярдәмче хуҗа-
лык алып баручы граж-
даннарга сыерларга ки-
рәк-ярак җиткерү бу-
енча ветеринария про-
филактикасы чарала-
рын үткәрүгә чыгымна-
рының бер өлешен кап-
лау өчен субсидияләр 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

- - - 11 833,8 25 000,0 25 000,0 25 000,0 - 

 шәхси ярдәмче хуҗа-
лык алып баручы граж-
даннарга савым сыер-
ларын, кәҗәләр һәм ана 
кәҗәләрне карап тоту 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы 

- - - 354 542,0 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

чыгымнарының бер 
өлешен каплауга суб-
сидияләр 

бюджеты 

«Гражданнарның бак-
чачылык, яшелчәчелек 
һәм дача коммерциячел 
булмаган берләшмә-
ләренә ярдәм күрсәтү» 
төп чарасы, шул 
исәптән: 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

- - - - 550 000,0 - - - 

бюджеттан тыш 

чыганаклар** 

- - - - 100 000,0 - - - 

гражданнарның бак-

чачылык, яшелчәчелек 

һәм дача коммерциячел 

булмаган берләшмә-

ләре чикләренә кадәр 

керү юлларын ремонт-

лау һәм төзекләндерү 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

- - - - 300 000,0 - - - 

гражданнарның бак-

чачылык, яшелчәчелек 

һәм дача коммерциячел 

булмаган берләшмә-

ләре чикләренә кадәр 

электр челтәре хуҗа-

лыклары объектларын 

төзү, төзекләндерү һәм 

ремонтлау 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

- - - - 100 000,0 - - - 

бюджеттан тыш 

чыганаклар** 

- - - - 100 000,0 - - - 

гражданнарның бак-

чачылык, яшелчәчелек 

һәм дача коммерциячел 

булмаган берләшмә-

ләрен су белән тәэмин 

итү 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

- - - - 100 000,0 - - - 

 гражданнарның бак-

чачылык, яшелчәчелек 

Татарстан Рес-

публикасы 

- - - - 50 000,0 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

һәм дача коммерциячел 

булмаган берләшмә-

ләрендә каты комму-

наль калдыкларны җыю 

һәм чыгару эшен оеш-

тыру 

бюджеты 

 

* 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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«Техник һәм технологик модернизацияләү, инновацион үсеш» ярдәмче про-

граммасында (алга таба – 5 нче ярдәмче программа): 

Ярдәмче программа Паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны финанслау күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм чыганак-

лар буенча бүлеп, 

Ярдәмче програм-

маны финанслау 

күләме 

Ярдәмче программаны Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән финанслау күләме 13 843 192,7 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән түбәндәге еллар буенча: 

2013 елда – 351 947,0 мең сум; 

2014 елда – 1 709 193,8 мең сум; 

2015 елда – 1 894 192,0 мең сум; 

2016 елда – 1 896 573,9 мең сум; 

2017 елда – 1 967 655,0 мең сум; 

2018 елда – 1 967 655,0 мең сум; 

2019 елда – 1 967 655,0 мең сум; 

2020 елда – 2 088 321,0 мең сум. 

Ярдәмче программа юнәлешләре буенча Татарстан Респуб-

ликасы бюджетыннан бүлеп бирелә торган акча суммасы 

чираттагы финанс елына һәм план чорына Татарстан Рес-

публикасы бюджеты турындагы Татарстан Республикасы 

законы нигезендә ел саен тәгаенләнәчәк. 

*Ярдәмче программаны федераль бюджет акчасы исәбеннән 

тормышка ашыруны ресурслар белән тәэмин итү күләме 

чыгымнарны Татарстан Республикасы бюджетыннан фи-

нанслашу шартларында Россия Федерациясе Авыл хуҗа-

лыгы министрлыгы Татарстан Республикасы дәүләт 

хакимияте башкарма органнары белән ел саен төзи торган 

килешүләр нигезендә билгеләнәчәк»; 

 

5 нче ярдәмче программаның IV бүлегендә: 

беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Ярдәмче программаны тормышка ашыруга финанслауның гомуми күләме 

13 843 192,7 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән – 13 843 192,7 мең сум.»; 

«2013 – 2020 елларга «Техник һәм технологик модернизацияләү, инновацион 

үсеш» ярдәмче программасының максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү 

индикаторлары» дигән 11 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«11 таблица 

 

2013 – 2020 елларга «Техник һәм технологик модернизацияләү, инновацион үсеш» ярдәмче программасының 

максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары 

 

Ярдәмче программаның максаты – үсемлекчелектә, терлекчелектә һәм авыл хуҗалыгы продукциясен эшкәртүдә энер-

гия ресурсларын саклау хисабына җитештерүне техник һәм технологик модернизацияләү нигезендә авыл хуҗалыгы товарла-

ры җитештерүчеләр продукциясенең нәтиҗәлелеген һәм конкурентлык сәләтен күтәрү 
 

Бурыч исеме Төп чаралар исеме Үтәүчеләр Соңгы 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 

Энергетика һәм хезмәт 

чыгымнарын киметүне 

һәм авыл хуҗалыгы 

товарлары җитештерү-

челәрнең инновацион 

активлыгын арттыруны 

тәэмин итә торган 

югары технологияле 

машиналар һәм 

җиһазларны авыл 

хуҗалыгы товарлары 

җитештерүчеләр 

тарафыннан сатып 

алуны стимуллаштыру 

Табышлылыкка 

дәүләт ярдәме күр-

сәтү. Авыл хуҗа-

лыгы техникасы 

паркын яңарту 

Татарстан Рес-

публикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм 

азык-төлек ми-

нистрлыгы 

Барлык милек формасындагы авыл 

хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләр 

тарафыннан яңа техника сатып алу 

күләмнәре - барлыгы, берәмлек: шул 

исәптән трактор 

600 600 650 700 324 200 210 220 230 

ашлык җыя торган комбайннар 200 200 220 240 194 100 110 120 130 

терлек азыгы җыя торган комбайннар 50 50 60 70 57 30 35 40 45 

100 гектар чәчүлек мәйданына авыл 

хуҗалыгы оешмаларының энергия 

белән тәэмин ителеше (тракторлар, 

комбайннар һәм үзйөрешле машиналар 

двигательләренең кушылган номиналь 

егәрлеге), чәчүлекләрнең 100 гектарына 

ат көче 

158 141 142 143 144 145 146 147 148 

Гамәлгә ашырылган инновация 

проектлары саны, берәмлек 

- - 1 1 2 2 2 2 2 

Авыл хуҗалыгында 

биотехнологияләрне 

үстерү инфраструктура-

сын төзү  

Биотехнологияләр-

не үстерү 

Үсемлекчелектә үсемлекләрне һәм 

микробиологик ашламаларны саклау-

ның биологик чаралары кулланылышы 

үсеше, 2010 елга карата процент 

54 54,6 55,4 56,1 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 

Биотехнологияләр ысуллары белән 

эшкәртелгән авыл хуҗалыгы җи-

тештерүе калдыкларының чагыштырма 

авырлыгы, процент 

- - - 10 10,5 10,7 10,9 11,2 11,5»; 
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«Техник һәм технологик модернизацияләү, инновацион үсеш» ярдәмче программасын тормышка ашыруны ресурслар 

белән тәэмин итү» дигән 12 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«12 таблица 

«Техник һәм технологик модернизацияләү, инновацион үсеш» 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 

Авыл ху-

җалыгы 

товарлары 

җитеште-

рүчеләр 

тарафын-

нан югары 

технологи-

яле маши-

налар һәм 

җиһазлар 

сатып алу-

ны стимул-

лаштыру 

һәм ин-

новацион 

активлык-

ны артты-

ру 

Ярдәмче про-

грамма буенча 

барлыгы 

барлыгы 351 947,0 1 709 193,8 1 894 192,0 1 896 573,9 1 967 655,0 1 967 655,0 1 967 655,0 2 088 321,0 

федераль 

бюджет* 

- - - - * * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

351 947,0 1 709 193,8 1 894 192,0 1 896 573,9 1 967 655,0 1 967 655,0 1 967 655,0 2 088 321,0 

«Авыл хуҗалы-

гы техникасы 

паркын яңарту» 

төп чарасы, шул 

исәптән: 

федераль 

бюджет* 

- - - - * * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

351 947,0 1 709 193,8 1 894 192,0 1 896 573,9 1 967 655,0 1 967 655,0 1 967 655,0 2 050 000,0 

авыл хуҗалыгы 

җитештерүен 

техник һәм тех-

нологик модер-

низацияләүгә 

чыгымнарның 

бер өлешен кап-

лауга субсидия-

ләр  

федераль 

бюджет* 

- - - - * * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

351 947,0 1 709 193,8 1 894 192,0 1 896 573,9 1 967 655,0 1 967 655,0 1 967 655,0 1 600 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 дизель ягулыгы 

сатып алуга суб-

сидияләр 

федераль 

бюджет* 

- - - - * * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- - - - - - - 450 000,0 

Авыл ху-

җалыгын-

да биотех-

нологияне 

үстерү ин-

фраструк-

турасын 

төзү 

Биотехнология-

ләрне үстерү, 

шул исәптән: 

федераль 

бюджет* 

- - - - * * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- - - - - - - 38 321,0 

биоэнергетика 

җайланмаларын, 

биоэнергетик 

продукция җи-

тештерү объект-

ларын төзү, тө-

зекләндерү һәм 

модернизацияләү 

өчен инвести-

ция кредитлары 

буенча процент-

лар түләүгә чы-

гымнарның бер 

өлешен каплау 

өчен субсиди-

яләр 

федераль 

бюджет* 

- - - - * * * * 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

- - - - - - - 38 321,0 

 

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

башкарма органнары белән ел саен төзи торган килешүләр нигезендә билгеләнә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарын финансла-

шу шартларында җәлеп итәргә планлаштырыла һәм Татарстан Республикасы бюджетына биреләчәк.»;
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«Дәүләт программасын тормышка ашыруны тәэмин итү» ярдәмче 

программасында (алга таба – Ярдәмче программа): 

Ярдәмче программа Паспортында «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны финанслау күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бү-

леп, Ярдәм-

че про-

грамманы 

финанслау 

күләме 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

12 094 550,7 мең сум тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы исәбеннән – 

6 087 089,1 мең сум һәм Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән – 6 007 461,6 мең сум. 

Еллар буенча Ярдәмче программаны тормышка ашыруны ресурслар 

белән тәэмин итү күләме түбәндәгеләрне тәшкил итә: 

 

Ел Акча күләме, мең сум 

Татарстан 

Республикасы бюджеты 

җәлеп итәргә планлаш-

тырыла торган федераль 

бюджет 

2013 304 271,0 * 

2014 251 483,4 * 

2015 833 714,3 * 

2016 982 883,9 * 

2017 1 388 609,0 6 087 089,1 

2018 916 500,0 * 

2019 916 500,0 * 

2020 413 500,0 * 

Барлыгы 6 007 461,6 6 087 089,1 

 

Ярдәмче программа юнәлешләре буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан бүлеп бирелә торган акча суммасы чираттагы финанс 

елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында-

гы Татарстан Республикасы законы нигезендә ел саен тәга-

енләнәчәк. 

*Ярдәмче программаны федераль бюджет акчасы исәбеннән тор-

мышка ашыруны ресурслар белән тәэмин итү күләме чыгымнарны 

Татарстан Республикасы бюджетыннан финанслашу шартларында 

Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгы Татарстан Рес-

публикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары белән ел саен 

төзи торган килешүләр нигезендә билгеләнәчәк 

 

6 нчы ярдәмче программаның III бүлегенә түбәндәге эчтәлекле 4 нче пункт 

өстәргә: 

 

«4. «Агросәнәгать комплексында кредит бирүгә ярдәм күрсәтү» чарасы 
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Үсемлекчелек һәм терлекчелек ярдәмче тармагына, аның продукциясен 

эшкәртүгә, үсемлекчелек һәм терлекчелек продукциясе базарлары инфраструктура-

сын һәм логистик тәэмин ителешен үстерүгә кредит бирү буенча дәүләт ярдәме 

чараларын тормышка ашыру үсемлекчелек һәм терлекчелек продукциясенең 

тотрыклы үсешен тәэмин итүгә һәм исемлекләре Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты тарафыннан билгеләнә торган башка чараларга 

юнәлдерелгән. 

Чараны тормышка ашыру кысаларында түбәндәгеләр күздә тотыла: 

Россия кредит оешмаларында һәм авыл хуҗалыгы кредит кулланучылар 

кооперативларында ала торган кыска вакытлы заем акчасыннан файдалана алуны 

тәэмин итү: 

авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә (шәхси ярдәмче хуҗалык алып 

баручы гражданнардан һәм авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативларыннан 

тыш), крестьян (фермер) хуҗалыкларына кредит шартнамәләре (заем шартнамәләре) 

буенча терлек азыклары, ветеринария препаратлары, яшь авыл хуҗалыгы 

хайваннары сатып алуга, шулай ук Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

тарафыннан раслана торган исемлек нигезендә бүтән максатларга; 

оештыру-хокукый формаларына бәйсез рәвештә агросәнәгать комплексы 

оешмаларына һәм кулланучылар кооперациясе оешмаларына үсемлекчелек, 

терлекчелек продукциясен беренчел эшкәртү һәм сәнәгать эшкәртүе өчен авыл 

хуҗалыгы чималы сатып алуга, коры һәм концентрацияләнгән сөт, ярдәмче чимал 

һәм материаллар сатып алуга, сөт продукциясе җитештерүгә бәйле транспорт 

хезмәтләре өчен түләүгә, шулай ук Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

тарафыннан раслана торган исемлек нигезендә бүтән максатларга; 

авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә (шәхси ярдәмче хуҗалык алып 

баручы гражданнардан тыш) һәм крестьян (фермер) хуҗалыкларына, авыл 

хуҗалыгы кулланучылар кооперативларына, оештыру-хокукый формаларына бәйсез 

рәвештә агросәнәгать комплексы оешмаларына бәрәңге, яшелчәләр һәм җиләк-

җимешләр саклагычлар, ябык грунтта җимеш-яшелчә продукциясе җитештерү 

буенча теплица комплекслары, он тарту-ярма җитештерү, икмәк пешерү һәм май 

сәнәгате предприятиеләре, шикәр заводлары, җимеш-яшелчә, җимеш продукциясе, 

бәрәңге эшкәртү буенча куәтләр, җитен һәм җитен сүсен эшкәртү объектлары, авыл 

хуҗалыгы үсемлекләре орлыкларын әзерләү комплекслары төзүгә, төзекләндерүгә 

һәм модернизацияләүгә, югары протеинлы авыл хуҗалыгы культураларын тирәнтен 

эшкәртү объектларын, бөртекле һәм май культураларын эшләү, саклау һәм күчереп 

төяү, күпьеллык үсентеләр утырту һәм карап үстерү өчен куәтләр төзүгә, 

мелиорация системалары, терлекчелек комплекслары (фермалары), объектлары 

(итле терлекчелек, балыкларның ияләштерелгән төрләрен һәм токымнарын үрчетү 

объектларын кертеп), сугым-ит суыту биналары, авыл хуҗалыгы хайваннарын һәм 

сөтне кабул итү, беренчел эшкәртү пунктлары (ит һәм сөт продукциясен суытып 

эшкәртү һәм саклауны кертеп), аертылмаган сөт продукциясе, сырлар һәм ак май 

җитештерү предприятиеләре, эремчек суын эшкәртү һәм корыту цехлары һәм 

участоклары төзүгә, төзекләндерүгә, модернизацияләүгә һәм торгызуга, катнаш азык 

предприятиеләрен һәм цехларын төзүгә һәм төзекләндерүгә, нәселле продукция 

сатып алуга, шулай ук Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан 
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раслана торган исемлек нигезендә бүтән максатларга Россия кредит оешмаларында 

һәм авыл хуҗалыгы кредит кулланучылар кооперативларында ала торган 

инвестиция кредит ресурсларыннан файдалана алуны тәэмин итү. 

Субсидияләр рәвешендә дәүләт ярдәме күрсәтү тәртибе, кредит бирү 

юнәлешләре исемлеге, субсидия бирелә торган кредитларның билгеле төрләре 

буенча алучылар исемлеге Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

тарафыннан билгеләнә.»; 

6 нчы ярдәмче программаның IV бүлегендә: 

беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 12 094 550,7 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет 

акчасы исәбеннән – 6 087 089,1 мең сум һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән – 6 007 461,6 мең сум.»; 

«2013 – 2020 елларга «Дәүләт программасын тормышка ашыруны тәэмин итү» 

ярдәмче программасының максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү 

индикаторлары» дигән 13 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«13 таблица 

2013 – 2020 елларга «Дәүләт программасын тормышка ашыруны тәэмин итү» ярдәмче программасының максатлары, 

бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары 

 

Ярдәмче программаның максаты – авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чималы һәм азык-төлек 

базарларын җайга салу өлкәсендә дәүләт хакимияте органнарының һәм ведомство буйсынуындагы учреждениеләрнең 

нәтиҗәле эшчәнлеген тәэмин итү 

 
Бурыч исеме Төп чаралар исеме Үтәүчеләр Соңгы 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 

Дәүләт про-

граммасының 

җаваплы 

үтәүчесе 

(дәүләт заказ-

чысы-яраш-

тыручысы) 

буларак Та-

тарстан Рес-

публикасы 

Авыл хуҗа-

лыгы һәм 

азык-төлек 

министрлыгы 

эшчәнлеген 

тәэмин итү 

Дәүләт програм-

масын тормышка 

ашыруны идарә-

челек ягыннан 

тәэмин итүне ка-

милләштерү 

Татарстан 

Республи-

касы Авыл 

хуҗалыгы 

һәм азык-

төлек ми-

нистрлыгы 

Татарстан Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-төлек ми-

нистрлыгының соңгы өч ел 

эчендә квалификациясен кү-

тәргән дәүләт граждан хез-

мәткәрләре өлеше, % 

50 65 65 65 65 65 65 65 65 

Татарстан Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-төлек ми-

нистрлыгының дәүләт граждан 

хезмәте вазыйфалары ком-

плектланган булу, % 

88 90 90 90 90 90 90 90 90 

Дәүләт програм-

масын тормышка 

ашыруны кадрлар 

белән тәэмин итү-

не үстерү 

азык-төлек куркынычсыз-

лыгын тәэмин итү һәм Россия 

агросәнәгать комплексы белән 

идарә итү өлкәләрендә дәүләт 

мәгълүмат ресурсларыннан 

файдалана торган агросәнәгать 

комплексының муниципаль 

идарә органнары өлеше, % 

 

51 61 61 62 63 64 74 85 95 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Авыл хуҗа-

лыгы җитеш-

терүенә аг-

росәнәгать 

комплексын-

дагы фәнни 

эшләнмәләр-

не һәм заман-

ча эш прин-

ципларын нә-

тиҗәле кертү 

өчен шартлар 

тудыру 

Дәүләт програм-

масын тормышка 

ашыруны фәнни 

яктан тәэмин 

итүне үстерү 

 Предприятиеләр белән фәнни-

тикшеренү һәм тәҗрибә-конс-

трукторлык эшләре башкаруга 

(фәнни-техник хезмәтләр күр-

сәтүгә) шартнамәләр буенча 

фәнни оешмаларга кергән акча 

күләме, млн.сум 

13 13,5 14 14,5 15 16 17 18,5 20 

Авыл хуҗалыгы фәне фәнни 

оешмалары чыгарган авыл 

хуҗалыгы үсемлекләренең яңа 

сортлары һәм гибридлары 

саны, берәмлек 

7 2 4 7 3 3 2 3 5 

Авыл хуҗалыгы фәне фәнни 

оешмалары чыгарган авыл ху-

җалыгы хайваннарының, кош-

лар, балыклар, бөҗәкләрнең, 

шул исәптән трансгенлы, яңа 

селекция формалары (токым-

нары, типлары, линияләре, 

кросслары) саны, берәмлек 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Агросәнәгать 

комплексында 

кредит бирүгә яр-

дәм күрсәтү 

Агросәнәгать комплексын 

үстерүгә бирелгән субсидия-

ләнә торган инвестиция кре-

дитлары (заемнар) буенча 

ссуда бурычлары күләме, 

млн.сум  

0 0 0 0 0 57 707,7 0 0 0 

Агросәнәгать ком-

плексы объект-

ларын төзү һәм 

модернизацияләү-

гә турыдан-туры 

тотылган чыгым-

нарны компенса-

цияләү 

Субсидияләр бирү елына 

кадәр килгән елларда җимеш-

ләр саклагыч объектларда 

җимешләр һәм җиләк-

җимешләр саклау буенча 

гамәлгә кертелгән куәтләр 

күләме, мең тонна 

0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   Субсидияләр бирү елына 

кадәр килгән елларда бәрәңге 

саклагыч һәм яшелчә саклагыч 

объектларда ачык грунт бәрәң-

гесе һәм яшелчәләре саклау 

буенча гамәлгә кертелгән 

куәтләр күләме, мең тонна 

0 0 0 0 0 12 0 0 0 

Субсидияләр бирү елына 

кадәр килгән елларда сөтчелек 

юнәлешендәге терлекчелек 

комплекслары (сөт фермала-

ры) объектларында гамәлгә 

кертелгән сөтчелек юнәлешен-

дәге терлекчелек комплексла-

ры (сөт фермалары) куәтләре 

күләме, мең терлек урыны 

0 0 0 0 0 7,0 0 0 0»; 

 

«Дәүләт программасын тормышка ашыруны тәэмин итү» ярдәмче программасын тормышка ашыруны ресурслар белән 

тәэмин итү» дигән 14 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«14 таблица 
 

«Дәүләт программасын тормышка ашыруны тәэмин итү» 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 

Дәүләт програм-

масының җаваплы 

үтәүчесе (дәүләт 

заказчысы-яраш-

тыручысы) була-

рак Татарстан  

Ярдәмче программа 

буенча барлыгы 

барлыгы 304 271,0 251 483,4 833 714,3 982 883,9 7 475 698,1 916 500,0 916 500,0 413 500,0 

федераль бюд-

жет* 

- - - - 6 087 089,1 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

304 271,0 251 483,4 833 714,3 982 883,9 1 388 609,0 916 500,0 916 500,0 413 500,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республикасы 

Авыл хуҗалыгы 

һәм азык-төлек 

министрлыгы 

эшчәнлеген тәэ-

мин итү 

«Дәүләт программа-

сын тормышка ашы-

руны идарәчелек ягын-

нан тәэмин итүне 

камилләштерү» төп 

чарасы, шул исәптән: 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

201 479,1 155 593,4 75 925,1 143 463,9 95 000,0 95 000,0 95 000,0 150 000,0 

авыл хуҗалыгын үс-

терү һәм авыл хуҗа-

лыгы продукциясе, 

чималы һәм азык-

төлеге базарларын 

җайга салу өлкәсендә 

аерым чаралар 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

201 479,1 155 593,4 75 925,1 143 463,9 95 000,0 95 000,0 95 000,0 150 000,0 

«Дәүләт программа-

сын тормышка ашы-

руны кадрлар белән 

тәэмин итүне үстерү» 

төп чарасы, шул 

исәптән: 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

82 791,9 75 890,0 252 373,0 82 920,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 200 000,0 

кадрлар белән тәэмин 

итүгә дәүләт ярдәме 

күрсәтү чаралары 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

82 791,9 53 472,8 58 400,0 77 666,0 55 400,0 65 000,0 65 000,0 200 000,0 

авыл хуҗалыгы то-

варлары җитештерү-

челәрнең аграр 

юнәлештәге квали-

фикацияле белгечләр 

әзерләүгә бәйле чы-

гымнарының бер өле-

шен каплау өчен суб-

сидияләр 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

- 22 417,2 193 973,0 5 254,0 9 600,0 - - - 

Авыл хуҗалыгы 

җитештерүенә 

«Дәүләт программа-

сын тормышка ашы-

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

агросәнәгать ком-

плексындагы 

фәнни эшләнмә-

ләрне һәм заманча 

эш принципларын 

нәтиҗәле кертү 

өчен шартлар ту-

дыру  

руны фәнни яктан 

тәэмин итү» төп 

чарасы, шул исәптән: 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 63 500,0 

агросәнәгать ком-

плексы өлкәсендәге 

фәнни тикшеренү-

ләргә һәм эшләнмә-

ләргә дәүләт ярдәме 

күрсәтүгә грантлар 

бирү 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 63 500,0 

«Авыл хуҗалыгы то-

варлары җитештерүче-

ләргә һәм авыл 

хуҗалыгы продукция-

сен беренчел һәм алга 

таба эшкәртүне гамәл-

гә ашыручы оешма-

ларга дәүләт ярдәме 

күрсәтү» төп чарасы, 

шул исәптән: 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

- - 485 416,2 736 500,0 736 500,0 736 500,0 736 500,0 - 

оешма мөлкәт өчен 

түләнгән салымның 

бер өлешен каплауга 

субсидияләр 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

- - 485 416,2 691 500,0 691 500,0 691 500,0 691 500,0 - 

икмәк пешерү пред-

приятиеләренә соци-

аль икмәк җитештерү 

белән бәйле чыгымна-

рының бер өлешен 

каплау өчен субсиди-

яләр  

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

- - - 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 - 

Авыл хуҗалыгы 

товарлары җитеш-

терүчеләрнең кре-

дит ресурсларын-

«Агросәнәгать ком-
плексында кредит 
бирүгә ярдәм күрсәтү» 
төп чарасы, шул 

федераль бюд-

жет 

- - - - 5 653 716,9 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

- - - - 425 109,0 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

нан файдалана алу 

шартларын 

яхшырту 

исәптән: жеты 

кыска вакытлы кре-
дитлар (заемнар) буен-
ча процент ставкасы-
ның бер өлешен 
каплауга субсидияләр  

федераль бюд-

жет 

- - - - 847 668,1 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

- - - - 130 000,0 - - - 

агросәнәгать комплек-
сында инвестиция 
кредитлары (заемнар) 
буенча процент став-
касының бер өлешен 
каплауга субсидияләр 

федераль бюд-

жет 

- - - - 4 806 048,8 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

- - - - 295 109,0 - - - 

«Агросәнәгать ком-

плексы объектларын 

төзү һәм модернизаци-

яләүгә турыдан-туры 

тотылган чыгымнар-

ны компенсацияләү» 

төп чарасы, шул 

исәптән: 

федераль бюд-

жет 

- - - - 433 372,2 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

- - - - 47 000,0 - - - 

агросәнәгать комплек-
сы объектларын төзү 
һәм модернизаци-
яләүгә турыдан-туры 
тотылган чыгымнар-
ның бер өлешен кап-
лау өчен, шулай ук 
техника һәм җиһазлар 
сатып алу өчен субси-
дияләр 

федераль бюд-

жет 

- - - - 433 372,2 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

- - - - 47 000,0 - - - 

 

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

башкарма органнары белән ел саен төзи торган килешүләр нигезендә билгеләнә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарын финан-

слашу шартларында җәлеп итәргә планлаштырыла һәм Татарстан Республикасы бюджетына биреләчәк.»; 
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«Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» ярдәмче программасында (алга 

таба – 7 нче ярдәмче программа): 

Ярдәмче программа Паспортында «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны финанслау күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм чыга-

наклар буенча 

бүлеп, Ярдәмче 

программаны 

финанслау күләме 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

15 181 911,5 мең сум тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы исәбеннән – 

3 441 519,8 мең сум һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән – 11 740 391,7 мең сум. 

Еллар буенча Ярдәмче программаны тормышка ашыруны 

ресурслар белән тәэмин итү күләме түбәндәгеләрне тәшкил 

итә: 
 

Ел Акча күләме, мең сум 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

җәлеп итәргә планлаштырыла 

торган федераль бюджет 

2013 596 821,0 373 679,4 

2014 2 008 435,0 740 687,3 

2015 678 755,9 753 102,6 

2016 567 781,3 713 154,2 

2017 825 098,5 860 896,3 

2018 2 354 500,0 * 

2019 2 354 500,0 * 

2020 2 354 500,0 * 

Барлыгы 11 740 391,7 3 441 519,8 

 

Ярдәмче программа юнәлешләре буенча Татарстан Республи-

касы бюджетыннан бүлеп бирелә торган акча суммасы чират-

тагы финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы 

бюджеты турындагы Татарстан Республикасы законы ниге-

зендә ел саен тәгаенләнәчәк. 

*Ярдәмче программаны федераль бюджет акчасы исәбеннән 

тормышка ашыруны ресурслар белән тәэмин итү күләме 

чыгымнарны Татарстан Республикасы бюджетыннан финан-

слашу шартларында Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы ми-

нистрлыгы Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

башкарма органнары белән ел саен төзи торган килешүләр ни-

гезендә билгеләнәчәк»; 

 

7 нче ярдәмче программаның I бүлегендә: 

уникенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«авыл җирендә социаль һәм инженерлык инфраструктурасы объектлары белән 
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тәэмин ителешнең түбән дәрәҗәсе;»; 

7 нче ярдәмче программаның III бүлегендә: 

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«авыл җирендә урнашкан торак пунктларны социаль һәм инженерлык инфра-

структурасы объектлары белән комплекслы уңайлаштыру, 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 челтәрен 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 төзекләндерү, республика халкына со-

циаль хезмәтләр күрсәтү өчен шартлар тудыруны тәэмин иткән социаль 

программаларны гамәлгә ашыруда катнашу;»; 

уникенче – унөченче абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Авыл җирендә урнашкан торак пунктларны социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасы объектлары белән комплекслы уңайлаштыру чараларын 

тормышка ашыру ике юнәлеш буенча гамәлгә ашырыла. 

Беренче юнәлештә авыл җирендә урнашкан торак пунктларны, комплекслы 

(проект) якын килүне исәпкә алып, социаль һәм инженерлык инфраструктурасы 

объектлары белән комплекслы уңайлаштыру күздә тотыла. Әлеге юнәлеш 

кысаларында авыл җирендә түбәндәге социаль һәм инженерлык инфраструктурасы 

объектлары челтәрен үстерүгә дәүләт ярдәме күрсәтү күздә тотыла:»; 

егерме дүртенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Авыл җирендә урнашкан торак пунктларны социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасы объектлары белән комплекслы уңайлаштыруга Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү һәм бүлү Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карары белән раслана торган кагыйдәләр нигезендә гамәлгә 

ашырыла.»; 

7 нче ярдәмче программаның IV бүлегендә: 

беренче – икенче абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 15 181 911,5 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет 

акчасы исәбеннән – 3 441 519,8 мең сум һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән – 11 740 391,7 мең сум. 

Ярдәмче программа кысаларында яшь гаиләләрне һәм яшь белгечләрне торак 

белән тәэмин итүдә дәүләт ярдәме күрсәтү, авыл җирендә түбәндәге 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, авыл хуҗалыгы 

продукциясе җитештерү һәм эшкәртү объектларына алып бара торган гомуми 
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файдаланудагы каты өслекле автомобиль юллары, шулай ук конкурс нигезендә 

сайлап алынган һәм, компактлы торак төзелешен гамәлгә ашыру һәм компактлы 

төзелеш территориясендә гражданнарның тереклек эшчәнлеге өчен уңай шартлар 

булдыру максатларында, җир кишәрлекләрен комплекслы үзләштерүне күздә тоткан 

проектларга дәүләт ярдәме күрсәтү күздә тотыла.»; 

сигезенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«социаль һәм инженерлык инфраструктурасы объектларын төзегәндә заманча 

технологияләрдән файдалану;»; 

уникенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«авыл җирендә социаль һәм инженерлык инфраструктурасын комплекслы 

үстерү һәм торак шартларын яхшырту максатларында, бюджеттан тыш чаралар 

җәлеп итүне стимуллаштыру буенча чаралар булу.»; 

«Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» ярдәмче программасының 

максаты, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары» дигән 15 таблицаны 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«15 таблица 

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

индикаторлары 

 

Ярдәмче программаның 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 

исәптән яшь 

гаиләләрнең 

һәм яшь бел-

гечләрнең 

уңайлык-

лары булган 

торакка их-

тыяҗларын 

канәгать-

ләндерү 

Авыл 

җирендә 

яшәүче 

граждан-

нарның, 

шул исәп-

тән яшь 

гаиләләр-

нең һәм 

яшь бел-

гечләрнең 

торак 

шартларын 

яхшырту 

Татарстан Респуб-

ликасы Авыл 

хуҗалыгы һәм 

азык-төлек ми-

нистрлыгы 

Авыл җирендә яшәүче граж-

даннар өчен торакны кулла-

нылышка кертү (сатып алу) – 

барлыгы, мең кв. метр 

52,0 57,9 153,7 33,48 27,45 16,8 27,0 27,0 27,0 

шул исәптән яшь гаиләләр 

һәм яшь белгечләр өчен, мең 

кв. метр 

38,4 51 113,74 23,43 19,223 11,76 19,0 19,0 19,0 

Авыл җирендә торак шарт-

ларын 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 шарт-

ларын яхшыртуга мохтаҗ 

яшь гаиләләр һәм яшь бел-

гечләр санын киметү (арта 

барган нәтиҗә белән), про-

цент 

 

- - 11,6 11,8 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Авылны со-

циаль-ин-

женерлык 

ягыннан 

төзекләнде-

рү дәрәҗә-

сен күтәрү 

һәм автомо-

биль юлла-

ры белән 

тәэмин итү 

Авыл 

җирендә 

социаль 

һәм инже-

нерлык ин-

фраструк-

тураларын 

үстерү һәм 

автомобиль 

юллары 

белән 

тәэмин итү 

Татарстан Рес-

публикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм 

азык-төлек ми-

нистрлыгы, Татар-

стан Республикасы 

Төзелеш, архитек-

тура һәм торак-

коммуналь хуҗа-

лык министрлыгы, 

Татарстан Респуб-

ликасы Сәламәтлек 

саклау министр-

лыгы, Татарстан 

Республикасы 

Мәгариф һәм фән 

министрлыгы, Та-

тарстан Республи-

касы Мәдәният 

министрлыгы, Та-

тарстан Республи-

касы Яшьләр эш-

ләре һәм спорт 

министрлыгы, 

Татарстан Респуб-

ликасы Транспорт 

һәм юл хуҗалыгы 

министрлыгы, 

Татарстан Респуб-

ликасы муници-

паль берәмлекләре 

 

Гомуми белем бирү оешма-

ларын гамәлгә кертү, мең 

урын 

- - 0,363 0,100 0,015 - 0,160 0,175 0,190 

Авыл җирендә авария 
хәлендәге гомуми белем 
бирү оешмаларында укучы-
лар санын киметү (арта бар-
ган нәтиҗә белән), процент 

- - 0,19 0,20 0,21 0,21 0,23 0,24 0,25 

Фельдшерлык-акушерлык 

пунктлары һәм (яки) гомуми 

практика табиблары офис-

лары ачу, берәмлек 

14 - 15 1 - - 4 4 4 

Фельдшерлык-акушерлык 

пунктлары (гомуми практика 

табиблары офислары) белән 

тәэмин ителгән авыл җир-

лекләре артымы (арта барган 

нәтиҗә белән), мең кеше 

- - 10 13 19 19 28 32 35 

Яссы спорт корылмаларын 

гамәлгә кертү, мең кв.метр 

- - 73,168 2,967 2,243 1,163 2,2 2,2 2,2 

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 

- - - - 1,2 - 1,0 1,0 1,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   Мәдәни-ял итү тибындагы 

учреждениеләр белән тәэмин 

ителгән авыл халкы артымы, 

(арта барган нәтиҗә белән), 

мең кеше 

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

Газ бүлү челтәрләрен кулла-

нылышка кертү, км 

43 25 355,8 6,1 5,84 4,2 20 20 20 

Йортларны (фатирларны) 

челтәрдәге газ белән газ-

лаштыру дәрәҗәсе, процент 

96 96,1 96,5 96,6 96,8 97,0 97,2 97,4 97,6 

Локаль суүткәргечләрне кул-

ланылышка кертү, км 

96 50 305,9 17,23 9,39 9,34 30 30 30 

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 ав-

томобиль юллары челтә-

реннән авыл торак пунктла-

рының иң якын иҗтимагый 

әһәмияттәге объектларына, 

шулай ук авыл хуҗалыгы 

продукциясе җитештерү һәм 

эшкәртү объектларына алып 

бара торган гомуми файда-

ланудагы каты өслекле авто-

мобиль юлларын эксплуата-

циягә кертү, км 

- - - 34,39 30,65 30,0 30,0 30,0 30,0 

 Компактлы 

торак төзе-

Татарстан Респуб-

ликасы Авыл хуҗа-

Авыл җирендә урнашкан, 

компактлы торак төзелеше 

2 3 3 2 1 2 2 2 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

леше өчен 

мәйданнар-

ны ком-

плекслы 

төзеклән-

дерү 

лыгы һәм азык-

төлек министрлыгы 

өчен мәйданнарны ком-

плекслы төзекләндерү про-

ектлары тормышка ашырыл-

ган торак пунктлар саны, 

берәмлек 

Авыл 

җирендә 

яшәүче 

граждан-

нарның 

җирле ини-

циатива-

ларына 

грант 

ярдәме 

күрсәтү 

Татарстан Респуб-

ликасы Авыл хуҗа-

лыгы һәм азык-

төлек министрлыгы 

Авыл җирендә яшәүче граж-

даннарның грант ярдәме 

алган тормышка ашырылган 

җирле инициативалар про-

ектлары саны, берәмлек 

- - 7 2 1 2 2 2 2 

Авылда булдырылган эш 

урыннары саны, мең урын 

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

 

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

дигән 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 про-

грамма буен-

ча барлыгы 

барлыгы 970 500,4 2 749 122,3 1 431 858,5 1 280 935,5 1 685 994,8 2 354 500,0 2 354 500,0 2 354 500,0 

федераль бюд-

жет* 

373 679,4 740 687,3 753 102,6 713 154,2 860 896,3 * * * 

  Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

596 821,0 2 008 435,0 678 755,9 567 781,3 825 098,5 2 354 500,0 2 354 500,0 2 354 500,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Авыл хал-

кының, 

шул исәп-

тән яшь 

гаиләләр-

нең һәм 

яшь бел-

гечләрнең 

уңайлык-

лары бул-

ган торакка 

ихтыяҗла-

рын канә-

гатьлән-

дерү 

Торак шарт-

ларын яхшыр-

ту ‒ барлыгы, 

шул исәптән: 

федераль бюд-

жет* 

206 408,0 413 640,0 290 855,0 256 009,7 156 214,2 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

400 680,0 965 160,0 124 653,0 109 770,7 66 981,0 195 900,0 195 900,0 195 900,0 

яшь гаиләләр-

нең һәм яшь 

белгечләрнең 

федераль бюд-

жет* 

172 683,0 342 000,0 203 599,0 179 200,0 109 350,0 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

335 210,0 798 000,0 87 258,0 76 850,0 46 865,0 138 665,0 138 665,0 138 665,0 

гражданнар-

ның 

федераль бюд-

жет* 

33 725,0 71 640,0 87 256,0 76 809,7 46 864,2 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

65 470,0 167 160,0 37 395,0 32 920,7 20 116,0 57 235,0 57 235,0 57 235,0 

Авылны 

социаль-

инженер-

лык ягын-

нан төзек-

ләндерү 

дәрәҗәсен 

күтәрү һәм 

автомобиль 

юллары 

белән тәэ-

мин итү 

Авыл җирен-

дә социаль 

һәм инженер-

лык инфра-

структурала-

рын үстерү 

һәм автомо-

биль юллары 

белән тәэмин 

итү  

федераль бюд-

жет* 

167 271,4 327 047,3 462 247,6 457 144,5 704 682,1 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

196 141,0 1 043 275,0 554 102,9 458 010,6 758 117,5 2 158 600,0 2 158 600,0 2 158 600,0 

Авыл җирен-
дә яшәүче 
гражданнар-
ның җирле 
инициатива-
ларына грант 
ярдәме күр-
сәтү 

 

федераль бюд-

жет* 

- 3 302,0 1 148,0 493,5 813,2 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

- 7 705,0 - 223,0 368,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Авыл җирен-

дә гомуми бе-

лем бирү оеш-

малары челтә-

рен үстерү 

федераль бюд-

жет* 

- 20 000,0 11 800,0 12 440,0 16 735,0 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

- 116 000,0 16 125,1 5 610,0 7 985,0 47 200,0 47 200,0 47 200,0 

Авыл җирен-
дә фельдшер-
лык-акушер-
лык пунктла-
ры һәм (яки) 
гомуми прак-
тика табибла-
ры офислары 
челтәрен 
үстерү 

федераль бюд-

жет* 

- 10 500,0 1 740,0 - 858,0 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

- 80 000,0 - - 388,0 8 200,0 8 200,0 8 200,0 

Авыл җирен-

дә яссы спорт 

корылмалары 

челтәрен үс-

терү 

федераль бюд-

жет* 

- 39 800,0 4 330,0 3 650,0 2 038,0 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

- 92 870,0 - 1 646,0 920,0 51 400,0 51 400,0 51 400,0 

Авыл җирен-

дә газлашты-

руны үстерү 

федераль бюд-

жет* 

11 290,0 100 192,0 5 000,0 4 750,0 3 426,0 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

16 439,0 233 350,0 - 2 262,0 1 635,0 53 600,0 53 600,0 53 600,0 

Авыл җирен-

дә су белән 

тәэмин итүне 

үстерү 

федераль бюд-

жет* 

31 885,2 58 133,3 14 160,0 13 740,0 13 664,0 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

53 702,0 233 350,0 - 6 544,0 6 520,0 47 100,0 47 100,0 47 100,0 

 Авыл җирендә 
компактлы то-

федераль бюд-

жет* 

124 096,2 95 120,0 65 840,0 52 814,0 88 356,4 * * * 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

рак төзелеше 
өчен мәйдан-
нарны ком-
плекслы төзек-
ләндерү про-
ектларын тор-
мышка ашыру 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

126 000,0 280 000,0 128 375,5 23 828,0 39 883,0 81 400,0 81 400,0 81 400,0 

Авыл җирен-

дә мәдәни-ял 

итү тибында-

гы учрежде-

ниеләр челтә-

рен үстерү 

федераль бюд-

жет* 

- - - 47 419,7 - * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

- - - 21 338,3 - 31 300,0 31 300,0 31 300,0 

Авыл торак 
пунктлары-
ның иң якын 
иҗтимагый 
әһәмияттәге 
объектлары-
на, авыл хуҗа-
лыгы продук-
циясе җитеш-
терү һәм эш-
кәртү объект-
ларына алып 
бара торган 
автомобиль 
юллары чел-
тәрен үстерү 

федераль бюд-

жет* 

- - 358 229,6 321 837,3 578 791,5 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

- - 409 602,3 396 559,3 700 418,5 1 835 800,0 1 835 800,0 1 835 800,0 

 

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

башкарма органнары белән ел саен төзи торган килешүләр нигезендә билгеләнә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарын финан-

слашу шартларында җәлеп итәргә планлаштырыла һәм Татарстан Республикасы бюджетына биреләчәк.»;
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«Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр мелиорациясен үстерү» ярдәмче 

программасында (алга таба – 8 нче ярдәмче программа): 

Ярдәмче программа Паспортында «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Яр-

дәмче программаны финанслау күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп, Ярдәмче 

программаны 

финанслау күләме 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

6 269 596,8 мең сум тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы исәбеннән – 

558 136,4 мең сум, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән – 3 255 019,4 мең сум; җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган бюджеттан тыш чыганаклардан – 

2 456 441,0 мең сум. 

Федераль бюджеттан субсидияләр күләме «2014 – 2020 

елларга Россиянең авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр 

мелиорациясен үстерү» федераль максатчан программасын 

чаралар буенча финанслау лимитларын раслаганнан соң 

тәгаенләнәчәк. 

Еллар буенча ярдәмче программаны тормышка ашыруны 

ресурслар белән тәэмин итү күләме түбәндәгеләрне тәшкил 

итә:  
 

Ел Акча күләме, мең сум 

Татарстан 

Республика-

сы бюджеты 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган федераль 

бюджет 

җәлеп итәргә 

планлаштыры-

ла торган 

бюджеттан 

тыш чыганак-

лар 

2013 371 491,5   36 057,0   3 437,0   

2014 467 134,9   176 932,0   966 203,8   

2015 488 930,0   168 211,5   205 300,0   

2016 519 663,0   108 713,0   175 589,0   

2017 446 400,0   68 222,9   353 911,2   

2018 325 000,0   * 248 000,0   

2019 325 000,0   * 251 000,0   

2020 311 400,0   * 253 000,0   

Барлыгы 3 255 019,4   558 136,4   2 456 441,0   

 

Ярдәмче программа юнәлешләре буенча Татарстан Республи-

касы бюджетыннан бүлеп бирелә торган акча суммасы чират-

тагы финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы 

бюджеты турындагы Татарстан Республикасы законы ниге-

зендә ел саен тәгаенләнәчәк. 

*Ярдәмче программаны федераль бюджет акчасы исәбеннән 
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тормышка ашыруны ресурслар белән тәэмин итү күләме 

чыгымнарны Татарстан Республикасы бюджетыннан финан-

слашу шартларында Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы 

министрлыгы Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

башкарма органнары белән ел саен төзи торган килешүләр 

нигезендә билгеләнәчәк»; 
 

8 нче ярдәмче программаның IV бүлегендә: 

икенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 6 269 596,8 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет 

акчасы исәбеннән – 558 136,4 мең сум, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән – 3 255 019,4 мең сум; җәлеп итәргә планлаштырыла торган бюджеттан 

тыш чыганаклардан – 2 456 441,0 мең сум.»; 

«Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр мелиорациясен үстерү» ярдәмче 

программасының максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары» 

дигән 17 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«17 таблица 

«Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр мелиорациясен үстерү» ярдәмче программасының максатлары, бурычлары, 

нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары  
 

Ярдәмче программаның максатлары булып климат үзгәрү һәм табигый аномалияләр шартларында комплекслы 

мелиорация чаралары белән туфракның уңдырышлылыгын, авыл хуҗалыгы җитештерүенең продуктлылыгын һәм 

тотрыклылыгын арттыру; мелиорацияләнә торган җирләрнең продуктлылыгы потенциалын күтәрү һәм табигый 

ресурслардан нәтиҗәле файдалану тора 

 
Бурыч исеме Төп чара исеме Үтәүчеләр Соңгы нәтиҗә-

ләрне 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 

Җирләрне сугару һәм киптерү 

чараларын тормышка ашыру-

ны кертеп, мелиорация 

фондын (мелиорацияләнә тор-

ган җирләр һәм мелиорация 

системалары) торгызу; 

язгы ташуга каршы мелио-

рация билгеләнешендәге объ-

ектларда язгы ташу суларын 

һәвеф-хәтәрсез үткәреп җибә-

рүне тәэмин итү; 

авыл хуҗалыгы билгеләне-

шендәге җирләрне авыл 

хуҗалыгы әйләнешеннән 

чыгаруны булдырмый калу; 

авыл хуҗалыгы билгеләне-

шендәге җирләрнең су белән 

тәэмин ителешен арттыру; 

Сугару һәм 

киптерү систе-

маларын, шу-

лай ук аерым 

урнашкан гид-

ротехника ко-

рылмаларын 

төзү һәм рекон-

струкцияләү; 

культуртехник, 

язгы ташуга 

каршы агро-ур-

ман-мелиора-

ция чаралары 

Татарстан 

Республи-

касы Авыл 

хуҗалыгы 

һәм азык-

төлек ми-

нистрлыгы 

Авыл хуҗалыгы 

биләмәләренең 

авыл хуҗалыгы 

әйләнешеннән 

чыгуын булдыр-

мый калу, мең 

гектар 

5,9 0,44 3,01 1,6 1,6 1,8 1,8 2,0 2,2 

Файдаланылмый 

торган авыл ху-

җалыгы биләмә-

ләрен авыл хуҗа-

лыгы әйләнешенә 

кертү, мең гектар 

14,7 0,961 0,5 0,2 0,25 1,3 0,21 0,25 0,3 

Мелиорацияләнә 

торган җирләрне 

эксплуатациягә 

кертү, мең гектар 

3,5 0,744 7,301 2,715 2,509 3,508 2,7 2,8 3,0 
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авыл хуҗалыгы биләмә-

ләренең продуктлылыгын га-

рантияле тәэмин итү өчен тер-

риторияләрнең су басу һәм су 

керү процессларын булдыр-

мый калу; 

мелиорация системаларының 

файдалы эш коэффициентын 

арттыру, сусаклагыч аграр 

технологияләр кертү, шулай 

ук аларны чистартуны һәм 

калдыкларны алга таба 

утильләштерүне күздә тотып, 

сугаруда терлекчелектән 

калган агып төшә торган һәм 

явым-төшем суларын файда-

лану исәбенә су ресурсларын 

экономияләүгә ирешү; 

булган эш урыннарын саклау 

һәм яңаларын булдыру юлы 

белән авыл районнарында 

социаль шартларны яхшырту 

  Җирләрне су 
эрозиясеннән, су 
басудан һәм су 
кертүдән саклау, 
мең гектар 

- 5,8 6,0 9,0 9,2 9,4 6,5 6,7 7,0 

Авыл хуҗалыгы 
биләмәләрен җил 
эрозиясеннән һәм 
чүлгә әйләнүдән 
яклау һәм саклау, 
мең гектар 

- - 3,128 3,498 3,5 2,9 2,3 2,4 2,5 

Булган эш урын-
нарын саклау һәм 
яңаларын бул-
дыру, кеше/урын 

978 980 980 980 980 980 980 980 980»; 

 

«Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр мелиорациясен үстерү» ярдәмче программасын тормышка ашыруны ресур-

слар белән тәэмин итү» дигән 18 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«18 таблица 

 

«Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр мелиорациясен үстерү» ярдәмче программасын тормышка ашыруны  

ресурслар белән тәэмин итү  
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(мең сум) 

Бурыч исеме Чара исеме Финанслау чы-

ганагы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Җирләрне суга-

ру һәм киптерү 

чараларын тор-

мышка ашыруны 

кертеп, мелио-

рация фондын 

(мелиорацияләнә 

торган җирләр 

һәм мелиорация 

системалары) 

торгызу; 

язгы ташуга кар-

шы мелиорация 

билгеләнешендә

ге объектларда 

язгы ташу су-

ларын һәвеф-

хәтәрсез үткә-

реп җибәрүне 

тәэмин итү; 

авыл хуҗалыгы 

билгеләнешендә-

ге җирләрне 

авыл хуҗалыгы 

әйләнешеннән 

чыгаруны бул-

дырмый калу; 

Ярдәмче программа 

буенча барлыгы 

барлыгы 410 985,5 1 610 270,7 862 441,5 803 965,0 868 534,1 573 000,0 576 000,0 564 400,0 

федераль бюд-

жет* 

36 057,0 176 932,0 168 211,5 108 713,0 68 222,9 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

371 491,5 467 134,9 488 930,0 519 663,0 446 400,0 325 000,0 325 000,0 311 400,0 

бюджеттан тыш 

чыганаклар** 

3 437,0 966 203,8 205 300,0 175 589,0 353 911,2 248 000,0 251 000,0 253 000,0 

«Мелиорация эш-

ләренә ярдәм күр-

сәтү» төп чарасы, 

шул исәптән: 

федераль бюд-

жет* 

3 100,0 150 983,0 149 812,5 95 313,0 * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

201 491,5 185 849,6 246 030,0 306 663,0 190 000,0 95 000,0 95 000,0 141 400,0 

бюджеттан тыш 

чыганаклар** 

1 737,0 822 930,0 143 300,0 99 389,0 1 667,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 

сугару һәм киптерү 

системаларын, шу-

лай ук аерым 

урнашкан гидро-

техника корылма-

ларын төзү һәм 

реконструкцияләү 

федераль бюд-

жет* 

3 100,0 150 983,0 149 812,5 65 350,0 * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

201 491,5 185 849,6 230 260,0 268 063,0 175 000,0 80 000,0 80 000,0 126 400,0 

бюджеттан тыш 

чыганаклар** 

1 737,0 822 930,0 143 300,0 95 100,0 - 150 000,0 150 000,0 150 000,0 

авыл хуҗалыгы 

билгеләнешендә

мелиорация эшләре 

үткәрүгә бәйле 

федераль бюд-

жет* 

- - - 29 963,0 * * * * 



76 

ге җирләрнең су 

белән тәэмин 

ителешен арт-

тыру; 

авыл хуҗалыгы 

биләмәләренең 

продуктлылы-

гын гарантияле 

тәэмин итү өчен 

территорияләр-

нең су басу һәм 

су керү процесс-

ларын булдыр-

мый калу; 

мелиорация 

системалары-

ның файдалы эш 

коэффициентын 

арттыру, сусак-

лагыч аграр 

технологияләр 

кертү, шулай ук 

аларны чистар-

туны һәм кал-

дыкларны алга 

таба утильләш-

терүне күздә 

тотып, сугаруда 

терлекчелектән 

калган агып тө-

шә торган һәм 

явым-төшем су-

ларын файда-

лану исәбенә су 

чыгымнарның бер 

өлешен каплауга 

субсидияләр 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

- - 15 770,0 38 600,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

бюджеттан тыш 

чыганаклар** 

- - - 4 289,0 1 667,0 - - - 

Эрозиягә каршы 

һәм кыр ышыклау 

урман үсентеләрен 

булдыру 

федераль бюд-

жет* 

- 10 299,0 - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 138 500,0 138 400,0 138 300,0 

бюджеттан тыш 

чыганаклар** 

- 120 572,8 33 000,0 33 000,0 - - - - 

Мелиорация объ-

ектларын яңадан 

техник җиһазлан-

дыру 

федераль бюд-

жет* 

- - - - * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

- 111 300,0 92 900,0 63 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 - 

бюджеттан тыш 

чыганаклар** 

- 22 701,0 29 000,0 43 200,0 54 857,0 - - - 

Язгы ташуга каршы 

чаралар 

федераль бюд-

жет* 

32 957,0 15 650,0 18 399,0 13 400,0 * * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

20 000,0 19 985,3 - - - - - 20 000,0 

бюджеттан тыш 

чыганаклар** 

1 700,0 - - - - - - - 

Культуртехник 

чаралар 

федераль бюд-

жет* 

- - - - 7 819,3 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

- - - - 1 400,0 1 500,0 1 600,0 1 700,0 

бюджеттан тыш 

чыганаклар** 

- - - - 19 235,4 20 000,0 21 000,0 22 000,0 
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ресурсларын 

экономияләүгә 

ирешү; 

булган эш урын-

нарын саклау 

һәм яңаларын 

булдыру юлы 

белән авыл рай-

оннарында со-

циаль шартлар-

ны яхшырту 

Агро-урман-мелио-

рация чаралары 

федераль бюд-

жет* 

- - - - 24 628,0 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

- - - - 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

бюджеттан тыш 

чыганаклар** 

- - - - 76 000,0 78 000,0 80 000,0 81 000,0 

Гидромелиорация 

чаралары 

федераль бюд-

жет* 

- - - - 35 775,6 * * * 

Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жеты 

- - - - 15 000,0 - - - 

бюджеттан тыш 

чыганаклар** 

- - - - 202 151,8 - - - 

 

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

башкарма органнары белән ел саен төзи торган килешүләр нигезендә билгеләнә торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарын финан-

слашу шартларында җәлеп итәргә планлаштырыла һәм Татарстан Республикасы бюджетына биреләчәк. 

** Билгеләнгән тәртиптә җәлеп итәргә планлаштырыла торган акча.»; 
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8 нче ярдәмче программага 3 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2013 – 2020 елларга «Авыл хуҗа-

лыгы билгеләнешендәге җирләр ме-

лиорациясен үстерү» ярдәмче про-

граммасына 3 нче кушымта 

 

2016 елга мелиорация системаларын һәм аерым урнашкан гидротехника корылмаларын  

төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау һәм яңадан техник җиһазландыру объектлары  

реестры 
 

Т/с Чараның, объектның исеме һәм урнашкан урыны  Төзелеш еллары Проект

куәте, 

гектар 

Агымдагы 

бәяләрдә 

смета 

кыйммәте, 

мең сум 

Калган смета 

кыйммәте, 

мең сум 

2016 елга 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

акчасы лимиты, 

мең сум 

баш-

лану 

тәмам-

лану 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Эзмә 

авылы, Иләбәр авылы, Өтернәс авылы янындагы киптерү 

челтәрләрен капиталь ремонтлау  

2014 2017 50 20 769,57 6 904,06 3 063,00 

2. Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Олы 

Подберезье авылы янындагы 5 нче буаның сугарыла 

торган кишәрлеген һәм гидротехника корылмасын (алга 

таба – ГТК) капиталь ремонтлау  

2015 2016 96 10 994,48 2 627,96 2 627,96 

3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы По-

беда поселогы янындагы ГТК капиталь ремонтлау  

2015 2016 180 6 004,25 4 451,14 4 451,14 

4. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы 

Меңнәр авылы янындагы ГТК капиталь ремонтлау 

2015 2016 281 6 867,51 3 199,55 3 199,55 

5. Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Иске 

Айван авылы янындагы 1 нче ГТК капиталь ремонтлау  

2015 2016 181 3 565,02 3 211,87 3 211,87 
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6. Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Илдус 

авылы янындагы буаның сугару челтәрләрен һәм ГТК ка-

питаль ремонтлау 

2015 2016 30 4 774,76 3 798,32 3 798,32 

7. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Ека-

териновка авылы янындагы ГТК капиталь ремонтлау 

2015 2016 205 3 389,00 3 019,00 3 019,00 

8. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль райо-

ны Шумково авылы янындагы ГТК капиталь ремонтлау  

2015 2016 113 927,13 536,56 536,56 

9. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Иске 

Әсләк авылында 2 нче буаның ГТК капиталь ремонтлау  

2016 2016 95 5 658,35 4 163,89 4 122,25 

10. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

Әгер авылы янында ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2016 105 2 806,17 2 492,70 2 480,24 

11. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Әгерҗе авылы янындагы 3 нче буаның ГТК капиталь ре-

монтлау 

2016 2016 83 1 167,52 921,26 916,65 

12. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Үчәлле авылы янындагы 1 нче буаның ГТК капиталь ре-

монтлау 

2016 2016 245 2 085,42 1 807,80 1 798,76 

13. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

Загорье поселогы янында ГТК капиталь ремонтлау  

2016 2016 185 2 500,30 2 221,28 2 210,17 

14. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

Кәкре-Елга авылы янында ГТК капиталь ремонтлау  

2016 2016 148 915,68 670,92 667,56 

15. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы 

Шәрип авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2016 258 1 421,61 1 275,00 1 262,25 

16. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы 

Яңа Җияш авылы янындагы буаның ГТК капиталь ре-

монтлау  

2016 2016 205 1 943,73 1 752,98 1 735,45 

17. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль 

районының Иске Солтангол авылы янында ГТК капиталь 

ремонтлау 

2016 2016 203 1 261,93 1 148,79 1 137,30 

18. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы 

Шама авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2016 54 2 128,21 1 848,00 1 838,76 

19. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы 

Югары Татар Майнасы авылы янындагы буаның ГТК ка-

2016 2017 95 2 938,86 2 631,80 631,80 
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питаль ремонтлау 

20. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы 

Кыр Шонталысы авылы янындагы буаның ГТК капиталь 

ремонтлау 

2016 2016 157 1 015,28 790,90 786,94 

21. Татарстан Республикасы Әлки муниципаль районы Чуаш 

Кичүе авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау  

2016 2016 93 1 521,79 1 213,44 1 207,37 

22. Татарстан Республикасы Әлки муниципаль районы Аппак 

авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2016 109 1 792,65 1 533,22 1 525,55 

23. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Әҗем 

авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау  

2016 2016 142 1 838,43 1 677,35 1 668,97 

24. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Иске 

Йомралы авылы янындагы 2 нче буаның ГТК капиталь 

ремонтлау 

2016 2016 243 1 848,96 1 696,38 1 687,90 

25. Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Сеҗе 

авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2017 68 5 949,36 5 510,00 5 482,45 

26. Татарстан Республикасы Арча муниципаль районының 

Татар Кадрәге авылы янында ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2017 138 4 862,09 4 238,90 3 373,90 

27. Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Иске 

Иябаш авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2017 125 10 386,66 9 728,10 7 878,10 

28. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ар-

бор авылы янындагы 1 нче буаның ГТК капиталь ре-

монтлау 

2016 2016 110 643,90 604,54 601,52 

29. Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы Зе-

леная Роща авылы янындагы ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2016 55 3 432,60 3 053,71 3 038,44 

30. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Күшке 

авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2016 173 4 251,19 4 005,87 3 985,84 

31. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Иске 

Тинчәле авылы янындагы 1 нче буаның ГТК капиталь ре-

монтлау 

2016 2017 154 2 213,92 2 050,70 2 040,45 

32. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Кыр 

Тәүгелдесе авылы янындагы 2 нче буаның ГТК капиталь 

ремонтлау 

2016 2017 185 1 464,91 1 331,02 1 324,36 
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33. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Па-

новка авылы янындагы буаның сугару челтәрләрен һәм 

ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2016 70 6 963,07 5 152,76 5 127,00 

34. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Рус 

Урматы авылы янындагы «Бөреле» ЯАҖнең сугарыла тор-

ган кишәрлегенең насос станциясен капиталь ремонтлау 

2016 2016 280 5 213,23 3 009,62 3 009,62 

35. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы 

Кавал авылы янындагы 6 нчы буаның ГТК капиталь ре-

монтлау 

2016 2016 107 1 371,13 1 276,72 1 270,34 

36. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Эс-

тачи авылы янындагы 1 нче буаның ГТК капиталь ре-

монтлау 

2016 2016 248 2 685,31 2 117,32 2 106,73 

37. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы 

Чуаш Чүпрәлесе авылы янындагы буаның ГТК капиталь 

ремонтлау 

2016 2016 77 2 129,26 1 838,00 1 828,81 

38. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа 

Ишле авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2016 68 2 804,52 2 535,90 2 523,22 

39. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы 

Түбән Чәке авылы янындагы буаның ГТК капиталь ре-

монтлау 

2016 2016 120 4 013,63 3 548,20 3 526,33 

40. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

Олы Шүрнәк авылы янындагы «Вятские Зори» ҖЧҖ 

буасы белән сугару челтәрен капиталь ремонтлау 

2016 2017 112 23 013,24 16 208,07 9 289,07 

41. Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы Алек-

сандр Бистәсе авылы янындагы буаның ГТК капиталь ре-

монтлау 

2016 2017 178 7 622,85 6 951,44 2 951,44 

42. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Бе-

резняк авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2017 196 4 078,61 3 673,07 673,07 

43. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы 

Уразай авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2016 189 3 002,05 2 689,48 2 662,59 

44. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы 

Олы Сәрдек авылы янындагы буаның ГТК капиталь ре-

монтлау 

2016 2016 217 1 939,62 1 601,94 1 585,92 
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45. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Ба-

лыклы авылы янындагы «Урал» авыл хуҗалыгы 

җитештерү кооперативы буасы белән сугарыла торган 

кишәрлекне капиталь ремонтлау 

2016 2017 54 7 916,16 5 345,10 4 242,57 

46. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы «Би-

ма» ҖЧҖнең сугарыла торган кишәрлеген капиталь ре-

монтлау 

2016 2016 17 4 267,71 1 794,35 1 785,38 

47. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының 

Карадуле авылы янында киптерү челтәрләрен капиталь 

ремонтлау 

2016 2017 34 8 801,25 5 414,80 3 390,56 

48. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының 

Рождествено авылы янында сугару челтәрләрен һәм 

чокырны капиталь ремонтлау 

2016 2016 100 3 784,95 2 034,00 2 023,83 

49. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 

районының Горкино авылы янында ГТК капиталь ре-

монтлау 

2016 2016 141 1 418,19 1 259,40 1 253,10 

50. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль 

районының Норма авылы янында ГТК капиталь ремонтлау  

2016 2017 104 7 242,35 5 265,20 2 665,20 

51. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы 

Кече Кирмән авылы янындагы 3 нче буаның ГТК капиталь 

ремонтлау 

2016 2017 95 8 870,02 8 261,51 6 613,20 

52. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль 

районының Урта Кирмән авылы янында «Мостафин Р.С.» 

крестьян (фермер) хуҗалыгының (алга таба – КФХ) сугару 

челтәрен капиталь ремонтлау 

2016 2016 75 21 584,55 4 023,00 4 002,89 

53. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль 

районының Түбән Ушма авылы янындагы буа белән 

сугарыла торган кишәрлекне капиталь ремонтлау 

2016 2017 80 7 641,54 7 064,80 318,44 

54. Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районының 

Югары Тәкермән авылы янындагы «Дәүләтов Н.Г.» КФХ 

буасы белән сугарыла торган кишәрлекне капиталь ре-

монтлау 

2016 2017 380 11 885,84 9 487,00 8 000,00 
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55. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы 

Мари Тәкәше авылы янындагы буаның ГТК капиталь ре-

монтлау 

2016 2016 48 2 726,13 2 479,92 2 455,12 

56. Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы 

Әндереш авылы янындагы буаның ГТК капиталь ре-

монтлау 

2016 2017 168 5 536,96 5 095,90 4 153,38 

57. Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы 

Баек авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2016 104 2 742,18 2 428,85 2 416,71 

58. Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Ба-

ланлы авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2016 113 2 226,90 2 059,55 2 049,26 

59. Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районының 

Иске Вәрәш авылы янында ГТК капиталь ремонтлау  

2016 2017 64 10 467,31 9 854,65 7 253,33 

60. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль 

районының Чуаш Чабаксары авылы янындагы 2 нче ГТК 

капиталь ремонтлау 

2016 2016 288 8 442,14 8 220,00 8 178,90 

61. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы 

Черемухово Бистәсе авылы янындагы буаның ГТК капи-

таль ремонтлау 

2016 2016 75 5 277,10 4 872,00 4 847,64 

62. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы 

Акбүре авылы янындагы 1 нче буаның ГТК капиталь ре-

монтлау  

2016 2016 85 1 469,94 1 299,36 1 292,86 

63. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Кече Кульга авылы янындагы буаның сугарыла 

торган кишәрлеген һәм ГТК капиталь ремонтлау  

2016 2017 100 7 168,80 5 674,52 674,52 

64. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Бикчурай авылы янындагы буаның ГТК капиталь 

ремонтлау 

2016 2016 50 5 147,23 4 752,61 4 752,61 

65. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Татар 

Икшермәсе авылы янындагы «Мөхәммәтшин З.З.» КФХ 

буасы белән сугарыла торган кишәрлекне төзекләндерү  

2016 2016 162 15 516,16 4 589,65 4 432,61 

66. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Лесхоз 

поселогы янындагы 6 нчы буаның ГТК капиталь ре-

монтлау 

2016 2016 35 2 685,02 2 088,50 2 067,62 
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67. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Иске 

Мичән авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2017 136 6 262,88 5 489,60 3 515,87 

68. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Кызыл 

Мишә авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2016 45 1 264,82 1 189,08 1 177,19 

69. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 

Куҗак авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2016 35 2 063,67 1 694,57 1 686,10 

70. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Зур 

Нөркәй авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау  

2016 2016 103 6 664,08 5 959,88 5 930,08 

71. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 

Мортыштамак авылы янындагы буаның ГТК капиталь ре-

монтлау 

2016 2017 74 9 336,61 8 673,15 5 629,79 

72. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Анто-

новка авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2016 210 3 689,36 3 322,86 3 306,25 

73. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Иске 

Рәҗәп авылы янындагы 3 нче буаның ГТК капиталь ре-

монтлау 

2016 2016 112 4 857,59 4 396,45 4 374,47 

74. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Иске 

Рәҗәп авылы янындагы 4 нче буаның ГТК капиталь ре-

монтлау 

2016 2016 87 5 481,41 5 011,98 4 986,92 

75. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

Әҗмәкәй авылы янындагы буаның ГТК капиталь ре-

монтлау 

2016 2016 148 4 567,60 4 193,89 4 151,96 

76. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Бай 

Бүләк авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2016 102 3 410,07 3 050,96 3 020,45 

77. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

Иштирәк авылы янындагы буаның ГТК капиталь ре-

монтлау 

2016 2016 244 3 439,05 3 082,08 3 051,26 

78. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Ком-

сомолец поселогы янындагы 2 нче буаның ГТК капиталь 

ремонтлау 

2016 2016 118 4 530,46 4 155,71 4 114,11 

79. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Таулы 

Дөреш авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау  

2016 2016 147 2 346,11 2 016,15 1 995,99 
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80. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Таш-

кичү авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау  

2016 2016 146 3 938,35 3 478,00 3 443,22 

81. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Яңа 

поселогы янындагы 1 нче буаның ГТК капиталь ремонтлау  

2016 2017 81 7 339,70 6 789,28 289,28 

82. Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районының 

Сауш авылы янында ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2017 45 6 227,30 5 087,42 287,42 

83. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

Кече Чыгтай поселогы янындагы буаның ГТК капиталь 

ремонтлау 

2016 2016 201 5 425,63 4 990,02 4 886,57 

84. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

Түбән Кәминкә авылы янындагы буаның ГТК капиталь 

ремонтлау 

2016 2016 188 4 371,81 4 010,78 3 990,73 

85. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Та-

тар Талкышы авылы янындагы буаның ГТК капиталь ре-

монтлау 

2016 2016 33 6 120,99 5 452,50 5 425,24 

86. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы 

Чистай Выселкасы авылы янындагы буаның ГТК капиталь 

ремонтлау 

2016 2016 69 3 794,09 3 451,65 3 434,40 

87. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

Кәрәкәшле тимер юл разъезды поселогы янындагы буаның 

ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2016 71 1 513,09 1 223,06 1 216,94 

88. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Иске 

Урыссу авылы янындагы буаның ГТК капиталь ремонтлау 

2016 2017 124 3 111,17 2 643,22 1 643,22 

89. Татарстан Республикасы муниципаль районнарында авыл 

хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләр объектларында 

мелиорация эшләре үткәргәндә төзелеш контролен гамәлгә 

ашыру (төзелеш контроле 2,14 %) 

2016 2016       3 771,29 

Барлыгы 453 458,57 335 456,13 268 063,00»; 
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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 программасында (алга таба – 9 нчы 

ярдәмче программа): 

Ярдәмче программа Паспортын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Ярдәмче программа Паспорты 

 

Ярдәмче программаның дәүләт 

заказчысы-яраштыручысы 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм 

азык-төлек министрлыгы 

Ярдәмче программаны төп 

эшләүче 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм 

азык-төлек министрлыгы 

Ярдәмче программаның җавап-

лы үтәүчесе 

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура 

һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы, 

«Татарстан Республикасының Баш инвестиция-

төзелеш идарәсе» дәүләт казна учреждениесе 

Ярдәмче программаның 

максатлары 

Авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләр 

продукциясенең нәтиҗәлелеген һәм конкурент-

лык сәләтен күтәрү 

Ярдәмче программаның 

бурычлары 

Республика территориясендә конкурентлыкка 

сәләтле авыл хуҗалыгы җитештерүләрен үстерү 

өчен уңай климат булдыру 

Ярдәмче программаны тор-

мышка ашыру вакытлары һәм 

этаплары 

2015 – 2019 еллар. 

Ярдәмче программа этапларга бүленми 

Еллар һәм чыганаклар буенча 

бүлеп, Ярдәмче программаны 

финанслау күләме 

Ярдәмче программаны Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән финанслау күләме 

3 969 010,4 мең сум тәшкил итә, шул исәптән 

түбәндәге еллар буенча: 

2015 елда – 1 090 022,0 мең сум; 

2016 елда – 1 020 905,4 мең сум; 

2017 елда – 619 361,0 мең сум; 

2018 елда – 619 361,0 мең сум; 

2019 елда – 619 361,0 мең сум. 

Ярдәмче программа юнәлешләре буенча Татар-

стан Республикасы бюджетыннан бүлеп бирелә 

торган акча суммасы чираттагы финанс елына 

Татарстан Республикасы бюджеты турындагы 

Татарстан Республикасы законы нигезендә ел 

саен тәгаенләнәчәк 

Ярдәмче программа максатла-

рын һәм бурычларын тормышка 

ашырудан көтелә торган соңгы 

нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру 

нәтиҗәсендә түбәндәге күрсәткечләргә ирешү 

күздә тотыла: 

1 102 сыер абзарын капиталь ремонтлау; 
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индикаторлары) һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 

торак пунктларда 82 модульле-блоклы ветери-

нария пункты төзү; 

күчмә ветеринария клиникалары белән тәэмин 

итү – 45 берәмлек; 

Татарстан Республикасы Министрлар Каби-

нетының Баш ветеринария идарәсенең 67 ве-

домство буйсынуындагы учреждение бинасын 

капиталь ремонтлау; 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм 

азык-төлек министрлыгының Татарстан 

Республикасы муниципаль районнарындагы 64 

авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе бинасын 

капиталь ремонтлау»; 

 

9 нчы ярдәмче программаның II бүлегендә: 

дүртенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«сыер абзарын капиталь ремонтлау – 1 102 берәмлек;»; 

алтынчы – тугызынчы абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«күчмә ветеринария клиникалары белән тәэмин итү – 45 берәмлек;  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш ветеринария 

идарәсенең ведомство буйсынуындагы учреждениеләре биналарын капиталь 

ремонтлау – 67 берәмлек; 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының 

Татарстан Республикасы муниципаль районнарындагы авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек идарәләре биналарын капиталь ремонтлау – 64 берәмлек. 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары – 2015 – 2019 еллар. 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру этаплары бүленми.»; 

9 нчы ярдәмче программаның III бүлегендә: 

беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Ярдәмче программаны Татарстан Республикасы бюджетыннан финанслау 

күләме 2015 – 2019 елларга 3 969 010,4 мең сум тәшкил итә.»; 

9 нчы ярдәмче программага 1 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 
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«2013 – 2020 елларга Татарстан Респуб-

ликасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм 

авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм 

азык-төлек базарларын җайга салу» 

дәүләт программасы кысаларында соци-

аль һәм инженерлык инфраструктурасы-

на бюджет инвестицияләре һәм капиталь 

ремонт» ярдәмче програм-масына 1 нче 

кушымта 

 

Социаль инфраструктура объектларын капиталь төзүне, төзекләндерүне һәм капиталь ремонтлауны күздә тоткан чаралар 

исемлеге 
 

Т/с Бурыч 

исеме 

Чара исеме Объектлар саны, 

берәмлек 

Җаваплы ми-

нистрлык, ве-

домство 

Финанс-

лау чы-

ганагы 

Финанслау күләме, мең сум 

2015 

ел 

2016 

ел 

2017 

ел 

2018 

ел 

2019 

ел 

2015 ел 2016 ел 2017 ел 2018 ел 2019 ел 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Татарстан 

Республи-

касында 

социаль 

тармак-

ларны 

һәм иҗти-

магый ин-

фраструк-

тураны 

үстерү 

Ярдәмче про-

грамма буенча 

барлыгы 

     Татарстан Рес-

публикасы 

Авыл хуҗа-

лыгы һәм азык-

төлек министр-

лыгы, Татар-

стан Республи-

касы Төзелеш, 

архитектура 

һәм торак-ком-

муналь хуҗа-

лык министр-

лыгы, 

Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жеты 

1 090 022,0 1 020 905,4 619 361,0 619 361,0 619 361,0 
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        «Татарстан 

Республикасы-

ның Баш ин-

вестиция-төзе-

леш идарәсе» 

дәүләт казна 

учреждениесе 

      

шул исәптән 

чаралар буен-

ча: 

            

1.1.  сыер абзарын 

капиталь ре-

монтлау 

535 235 332 - -  Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жеты 

941 322,0 478 918,0 470 661,0 470 661,0 470 661,0 

1.2.  торак пункт-

ларда модуль-

ле-блоклы ве-

теринария 

пунктлары төзү 

42 40 - - -  Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жеты 

98 700,0 98 700,0 98 700,0 98 700,0 98 700,0 

  

күчмә ветери-

нария клиника-

лары белән 

тәэмин итү 

- - 45 - - 

1.3.  Татарстан Рес-

публикасы Ми-

нистрлар Каби-

нетының Баш 

ветеринария 

идарәсенең ве-

домство буйсы-

нуындагы уч-

реждениеләре  

18 23 26 - -  Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жеты 

30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 
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  биналарын ка-

питаль ре-

монтлау 

            

1.4.  Татарстан Рес-

публикасы 

Авыл хуҗа-

лыгы һәм азык-

төлек министр-

лыгының Та-

тарстан Рес-

публикасы му-

ниципаль рай-

оннарындагы 

авыл хуҗа-

лыгы һәм азык-

төлек идарә-

ләре бинала-

рын капиталь 

ремонтлау 

25 24 15 - -  Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жеты 

20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

Биектау муни-

ципаль районы 

авыл хуҗалыгы 

һәм азык-төлек 

идарәсе бина-

сында, җиһаз-

лар сатып 

алып, казаннар 

бүлмәсен капи-

таль ремонтлау 

- 1 - - -  Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жеты 

- 258,4 - - - 

1.5.  авыл хуҗалыгы 

өлкәсендәге 

инфраструкту-

ра объектларын 

модернизация-

- - - - -  Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

- 393 029,0 - - -». 
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ләү һәм авыл 

территория-

ләрен үстерү 

жеты 

 

 

 

Татарстан Республикасы 
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