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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасының урман хуҗалыгын үстерү» дәүләт программасын 

раслау турында» 2013 ел, 30 июль, 531 нче карары белән (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2014 ел, 9 июль, 478 нче, 2015 ел, 4 июнь, 406 нчы, 2015 

ел, 26 сентябрь, 711 нче, 2016 ел, 29 апрель, 262 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014-2020 елларга Татарстан 

Республикасының урман хуҗалыгын үстерү» дәүләт программасының «2014 – 2020 

елларга урманнарны саклау һәм яклау» ярдәмче программасына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

 

программа паспортында: 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре» 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм чыга-

наклар буенча бүлеп, 

Программаны 

финанслау күләмнәре  

Программаны финанслауның гомуми күләме 5 912 500,70   

мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы  бюджеты акчасы исәбеннән – 3 070 317,0  

мең сум, билгеләнгән тәртиптә бүлеп бирелә торган 

федераль бюджет акчасы исәбеннән – 2 748 590,1 мең 

сум, күздә тотылган бюджеттан тыш чыганаклар 

исәбеннән – 93 593,9 мең сум. 
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                                                                                (мең сум) 

 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә 

алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 

Ел  Татарстан 

Республикасы  

бюджеты 

акчасы  

федераль 

бюджет акчасы  

бюджеттан тыш 

чыганаклар 

акчасы 

2014 610 744,5 416 278,9 12 428,9 

2015 633 697,5 550 586,6 13 020,5 

2016 746 828,5 371 028,1 18 428,9 

2017 265 145,7 345 780,4 12 428,9 

2018 268 895,2 350 765,1 12 428,9 

2019 272 502,8 357 075,5 12 428,9 

2020 272 502,8 357 075,5 12 428,9 

Барлыгы  3 070 317,0    2 748 590,1 93 593,9 

 

«Еллар буенча бүлеп, Программаның максатларын һәм бурычларын тормышка 

ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм 

Программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

 

«Еллар буенча бүлеп, 

Программаның 

максатларын һәм 

бурычларын тор-

мышка ашырудан 

көтелә торган соңгы 

нәтиҗәләр (нәти-

җәләрне бәяләү инди-

каторлары) һәм Про-

грамманың бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәт-

кечләре  

Программаны тормышка ашыру 2020 елга түбәндәге 

нәтиҗәләргә ирешергә мөмкинлек бирәчәк: 

1. Урман янгыннарының гомуми санында билгеле 

булганнан соң бер тәүлек эчендә сүндерелгән урман 

янгыннары өлешен 86,31 процент дәрәҗәсендә сакларга.  

2. Һәлак булган һәм зарарланган урманнар мәйданына 

карата үткәрелгән санитар-сәламәтләндерү чараларын  71,5 

процент дәрәҗәсенә кадәр арттырырга.  

3. Исәпле урман кисүне 39,8 процентка кадәр арттырырга. 

4. Урман фонды җирләрендә урнашкан урманнарны 

файдаланудан Россия Федерациясе бюджет системасына 

түләүләр күләмен 1 гектар урман фонды җиренә 

исәпләгәндә 176,6 сумга кадәр арттырырга.  

5. Татарстан Республикасы территориясенең урманнар 

белән капланышын 17,5 процент дәрәҗәсендә сакларга.  

6. Тоташтан кисү һәм урманнарның һәлакәте нәтиҗәсендә 

урманнар кимү мәйданына карата урман торгызу мәйданын 

98,0 процент дәрәҗәсендә сакларга. 

7. Урман юллары (янгынга каршы, урман хуҗалыгы) 

озынлыгын 53 километрга кадәр арттырырга.  

8. Урман фонды җирләренең гомуми мәйданында 



3 

 

файдалануга тапшырылган урман фонды җирләре мәйданы 

өлешен 24,9 процент дәрәҗәсендә сакларга.»; 

 

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Программаны финанслауның гомуми күләме 5 912 500,70   мең сум тәшкил 

итә, шул исәптән Татарстан Республикасы  бюджеты акчасы исәбеннән – 3 070 317,0  

мең сум, билгеләнгән тәртиптә бүлеп бирелә торган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 2 748 590,1 мең сум, күздә тотылган бюджеттан тыш чыганаклар 

исәбеннән – 93 593,9 мең сум. 
 

                                                                                               (мең сум) 

 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, тиешле 

бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш.»; 
 

V бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«V. Программаның икътисадый, социаль һәм экологик нәтиҗәлелеген 

бәяләү  

 

Программаны тормышка ашыру республиканың баланслы социаль-

икътисадый үсешенә һәм гражданнарның уңайлы әйләнә-тирә мохиткә конституция 

хокукларын тормышка ашыруга ярдәм итәчәк.  

Программаны тормышка ашыруның уңышын бәяләү өчен аерым 

механизмнарны һәм төгәл чараларны гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеген билгели 

торган күрсәткечләр системасы формалашкан. 

Программа чараларын тормышка ашыру 2020 елга түбәндәгеләргә ирешергә 

мөмкинлек бирәчәк: 

урман янгыннарының гомуми санында билгеле булганнан соң бер тәүлек 

эчендә сүндерелгән урман янгыннары өлешен 86,31 процент дәрәҗәсендә сакларга; 

Ел  Татарстан 

Республикасы  

бюджеты акчасы  

федераль бюджет 

акчасы  

бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы 

2014 610 744,5 416 278,9 12 428,9 

2015 633 697,5 550 586,6 13 020,5 

2016 746 828,5 371 028,1 18 428,9 

2017 265 145,7 345 780,4 12 428,9 

2018 268 895,2 350 765,1 12 428,9 

2019 272 502,8 357 075,5 12 428,9 

2020 272 502,8 357 075,5 12 428,9 

Барлыгы  3 070 317,0    2 748 590,1 93 593,9 
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һәлак булган һәм зарарланган урманнар мәйданына карата үткәрелгән 

санитар-сәламәтләндерү чараларын  71,5 процент дәрәҗәсенә кадәр арттырырга; 

исәпле урман кисүне 39,8 процентка кадәр арттырырга;  

урман фонды җирләрендә урнашкан урманнарны файдаланудан Россия 

Федерациясе бюджет системасына түләүләр күләмен 1 гектар урман фонды җиренә 

исәпләгәндә 176,6 сумга кадәр арттырырга;  

Татарстан Республикасы территориясенең урманнар белән капланышын 17,5 

процент дәрәҗәсендә сакларга;  

тоташтан кисү һәм урманнарның һәлакәте нәтиҗәсендә урманнар кимү 

мәйданына карата урман торгызу мәйданын 98,0 процент дәрәҗәсендә сакларга; 

урман юллары (янгынга каршы, урман хуҗалыгы) озынлыгын 53 километрга 

кадәр арттырырга;  

урман фонды җирләренең гомуми мәйданында файдалануга тапшырылган 

урман фонды җирләре мәйданы өлешен 24,9 процент дәрәҗәсендә сакларга.»; 
 

әлеге Дәүләт программасына 1 нче һәм 2 нче кушымталарны яңа редакциядә 

бәян итәргә (карарга теркәләләр); 
 

«2014 – 2020 елларга урманнарны саклау» ярдәмче программасында: 

ярдәмче программа паспортында: 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм чыга-

наклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче програм-

маны финанслау 

күләмнәре  

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

1 227 233,6 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы  бюджеты акчасы исәбеннән – 797 036,2 

мең сум, билгеләнгән тәртиптә бүлеп бирелә торган 

федераль бюджет акчасы исәбеннән – 430 197,4 мең сум. 

 

                                                                              (мең сум) 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә 

алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 

Ел Татарстан 

Республикасы  

бюджеты акчасы 

федераль бюджет 

акчасы 

2014 114 230,3 50 346,8 

2015 107 339,6 208 859,9 

2016 128 688,6 22 415,4 

2017 108 399,0 32 166,9 

2018 111 077,1 36 915,6 

2019 113 650,8 39 746,4 

2020 113 650,8 39 746,4 

Барлыгы  797 036,2 430 197,4 

          



5 

 

«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программаның максатларын һәм 

бурычларын тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне 

бәяләү индикаторлары) һәм Ярдәмче программаның бюджет нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

 

«Еллар буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаның 

максатларын һәм 

бурычларын тормышка 

ашырудан көтелә 

торган соңгы нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары) һәм 

Ярдәмче программаның 

бюджет нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

Ярдәмче программа чараларын тормышка ашыру 2020 

елга түбәндәге нәтиҗәләргә ирешергә мөмкинлек 

бирәчәк: 

1. Татарстан Республикасы территориясендә 

янгыннардан һәлак булган урман үсентеләре белән 

капланган урман фонды җирләренең чагыштырма 

мәйданын 0,004 процентка кадәр киметергә. 

2. 1Урман фондының урман утыртмалары булган 

җирләре составында кыйммәтле урман утыртмалары 

мәйдан өлешен 40 процент дәрәҗәсендә сакларга. 

3. Урман янгыннарының гомум санында эре урман 

янганнары өлешен 0,77 процент дәрәҗәсендә сакларга.  

4. Урманнарда таралган зарарлы организмнар тупланган, 

алар белән көрәшү таләп ителгән мәйданнарга карата 

тупланган  зарарлы организмнар юк ителгән мәйданнар 

санын  70 процентка кадәр арттырырга. 

5. Урман янгыннарының гомуми санында билгеле 

булганнан соң бер тәүлек эчендә сүндерелгән урман 

янгыннары өлешен 86,31 процент дәрәҗәсендә 

сакларга.»; 

 

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 1 227 233,6 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы  бюджеты акчасы исәбеннән – 

797 036,2 мең сум, билгеләнгән тәртиптә бүлеп бирелә торган федераль бюджет 

акчасы исәбеннән – 430 197,4 мең сум 
    (мең сум) 

Ел Татарстан Республикасы  бюджеты 

акчасы 
федераль бюджет акчасы 

2014 114 230,3 50 346,8 

2015 107 339,6 208 859,9 

2016 128 688,6 22 415,4 

2017 108 399,0 32 166,9 

2018 111 077,1 36 915,6 

2019 113 650,8 39 746,4 

2020 113 650,8 39 746,4 

Барлыгы 797 036,2 430 197,4 
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Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, тиешле 

бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш.»; 

 

V бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«V. Ярдәмче программаның икътисадый, социаль һәм экологик 

нәтиҗәлелеген бәяләү  

 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру республиканың баланслы социаль-

икътисадый үсешенә һәм гражданнарның уңайлы әйләнә-тирә мохиткә конституция 

хокукларын тормышка ашыруга ярдәм итәчәк.  

Ярдәмче программаны тормышка ашыруның уңышын бәяләү өчен аерым 

механизмнарны һәм төгәл чараларны гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеген билгели 

торган күрсәткечләр системасы формалашкан. 

Ярдәмче программа чараларын тормышка ашыру 2020 елга түбәндәгеләргә 

ирешергә мөмкинлек бирәчәк: 

Татарстан Республикасы территориясендә янгыннардан һәлак булган урман 

үсентеләре белән капланган урман фонды җирләренең чагыштырма мәйданын 0,004 

процентка кадәр киметергә;  

урман фондының урман утыртмалары булган җирләре составында кыйммәтле 

урман утыртмалары мәйдан өлешен 40 процент дәрәҗәсендә сакларга; 

урман янгыннарының гомум санында эре урман янганнары өлешен 0,77 

процент дәрәҗәсендә сакларга;  

урманнарда таралган зарарлы организмнар тупланган, алар белән көрәшү 

таләп ителгән мәйданнарга карата тупланган  зарарлы организмнар юк ителгән 

мәйданнар санын  70 процентка кадәр арттырырга;  

урман янгыннарының гомуми санында билгеле булганнан соң бер тәүлек 

эчендә сүндерелгән урман янгыннары өлешен  86,31 процент дәрәҗәсендә 

сакларга.»; 

 

әлеге ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә); 

 

«2014 – 2020 елларга урманнардан файдалану» ярдәмче программасында: 

ярдәмче программа паспортында: 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм чыга-

наклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче програм-

маны финанслау 

күләмнәре  

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 
1 930 697,0 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 
Республикасы  бюджеты акчасы исәбеннән – 1 726 283,9 
мең сум, билгеләнгән тәртиптә бүлеп бирелә торган 
федераль бюджет акчасы исәбеннән – 117 410,8 мең сум, 
күздә тотылган бюджеттан тыш чыганаклар исәбеннән –  
87 002,3 мең сум. 
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                                                                               (мең сум) 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә 

алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 

Ел Татарстан 

Республикасы  

бюджеты 

акчасы 

федераль 

бюджет 

акчасы 

бюджеттан 

тыш 

чыганаклар 

акчасы 

2014 409 558,3 45 988,7 12 428,9 

2015 458 390,5 19 689,1 12 428,9 

2016 541 505,6 38 232,4 12 428,9 

2017 79 117,4 1 907,3 12 428,9 

2018 79 190,5 2 440,7 12 428,9 

2019 79 260,8 4 576,3 12 428,9 

2020 79 260,8 4 576,3 12 428,9 

Барлыгы  1 726 283,9    117 410,8 87 002,3 

 

«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын 

тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары) һәм Ярдәмче программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» 

юлының 2 һәм 3 пунктларын  түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. Урман фонды җирләрендә урнашкан урманнардан файдаланудан Россия 

Федерациясе бюджет системасына түләүләр күләме арту урман фондының 1 гектар 

җиренә исәпләгәндә 176,6 сумга кадәр тәшкил итә. 

3. Урман фонды җирләренең гомуми күләмендә файдалануга бирелгән урман 

фонды җирләре өлеше 24,9 процентка кадәр артуы.»; 

I бүлектә: 

ундүртенче – егерме өченче абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасында «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» ҖЧҖ 

(Төркия Республикасы) төп сатучылары Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы 

ведомствосындагы «Урман хуҗалыгы» дәүләт бюджет учреждениеләре булган 

түбән сортлы һәм кечкенә товарлы үзагачны эшкәртү заводы төзелеше проектын 

тормышка ашыру белән бәйле ел саен һәр исемдә кимендә ун берәмлек урман ташу 

өчен автотранспорт, урман әзерләү (харвестер, форвардер) һәм урман төяү (урман 

төяү өчен фронталь) техникасы сатып алу зарурлыгы туа. 

Заводның үзагачка еллык ихтыяҗы (баланслар һәм технологик агачлар) 2013 

елда 200 мең куб.метр, 2014 елда 343 мең куб.метрданы артык, 2015 елда 376 мең 

куб.метр, 2016 елда – 436 мең куб.метр түбән сортлы һәм кечкенә товарлы үзагач 

тәшкил итте.  

Түгәрәк урман материалларын (балансларны) тормышка ашыруның еллык 

күләме гамәлдәге бәяләрдә түбәндәгедән гыйбарәт: 

2014 елда – 239,5 млн сум; 

2015 елда – 278,6 млн сум; 



8 

 

2016 елда – 363,5 млн сум; 

2017 елда – 467,7 млн сум; 

2018 елда – 559,4 млн сум; 

2019 елда – 641,9 млн сум; 

2020 елда – 687,8 млн сум.»; 

 

«Аренда мөнәсәбәтләрен камилләштерү, урманнардан файдаланудан Россия 

Федерациясе бюджет системасына түләүләр керүне арттыру» бүлекчәсенең «Урман 

кишәрлекләреннән файдалануның планлаштырылган күләмнәре» таблицасын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Урман кишәрлекләреннән файдалануның планлаштырылган күләмнәре  

 

      (мең гектар) 

Т/с Урманнардан файдалану төрләре Еллар  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Үзагач әзерләү  51,42 63,39 65,2 65 66 67 68 

2. Рекреацион эшчәнлекне гамәлгә ашыру  1,67 1,75 1,81 1,82 1,83 1,84 1,85 

3. Ау хуҗалыгы тармагында эшчәнлек төрләрен 

гамәлгә ашыру  

78,91 64,76 177,92 178,0 178,0 178,0 178,0 

4. Авыл хуҗалыгын алып бару 0,16 0,17 0,23 0,24 0,25 0,226 0,27 

5. Фәнни-тикшеренү, мәгариф эшчәнлеген 

гамәлгә ашыру  

62,73 73,24 73,23 75 76 77 78 

6. Чик буендагы объектларны төзү һәм 

эксплуатацияләү 

2,09 2,42 13,11 13,12 13,13 13,14 13,15 

7. Гидротехник корылмаларны, су объектларын 

төзү һәм эксплуатацияләү 

0,059 0,078 0,13 0,13 0,156 0,182 0,208 

8. Җир астын геологик өйрәнү, файдалы 

казылмаларны эшкәртү  

5,21 11,73 1 9,18 19,19 19,20 19,21 19,22 

Барлыгы  202,249 217,538 350,81 352,50 354,566 356,598 358,698»; 
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III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 1 930 697,0 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы  бюджеты акчасы исәбеннән –                  

1 726 283,9 мең сум, билгеләнгән тәртиптә бүлеп бирелә торган федераль бюджет 

акчасы исәбеннән – 117 410,8 мең сум; бюджеттан тыш чыганаклардан күздә 

тотылган акча – 87 002,3 мең сум.            
            (мең сум) 

Ел  

Татарстан 

Республикасы  

бюджеты акчасы  

Федераль бюджет 

акчасы  

Бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы 

2014 409 558,3 45 988,7 12 428,9 

2015 458 390,5 19 689,1 12 428,9 

2016 541 505,6 38 232,4 12 428,9 

2017 79 117,4 1 907,3 12 428,9 

2018 79 190,5 2 440,7 12 428,9 

2019 79 260,8 4 576,3 12 428,9 

2020 79 260,8 4 576,3 12 428,9 

Барлыгы  1 726 283,9 117 410,8 87 002,3 
 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, тиешле 

бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш.»; 
 

V бүлекнең бишенче һәм алтынчы абзацларын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«урман фонды җирләрендә урнашкан урманнардан файдаланудан Россия 

Федерациясе бюджет системасына түләүләр күләме урман фондының 1 гектар 

җиренә исәпләгәндә 176,6 сумга кадәр артуы; 

урман фонды җирләренең гомуми күләмендә файдалануга бирелгән урман 

фонды җирләре өлеше 24,9 процентка кадәр артуы;»; 

әлеге ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә); 
 

«2014 – 2020 елларга урманнарны торгызу» ярдәмче программасында: 

Ярдәмче программа паспортында: 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

 «Еллар һәм чыга-

наклар буенча 

бүлеп, Ярдәмче 

программаны фи-

нанслау күләмнәре 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

754 923,3 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы  бюджеты акчасы исәбеннән – 517 696,9 мең 

сум, билгеләнгән тәртиптә бүлеп бирелә торган федераль 

бюджет акчасы исәбеннән – 237 226,4 мең сум.  
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                                                                                        (мең сум) 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә 

алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 

Ел  Татарстан 

Республикасы  

бюджеты акчасы 

Федераль бюджет 

акчасы 

2014 63 655,9 43 236,7 

2015 67 967,4 45 201,2 

2016 70 634,3 28 337,8 

2017 77 629,3 29 663,8 

2018 78 627,6 29 366,3 

2019 79 591,2 30 710,3 

2020 79 591,2 30 710,3 

Барлыгы  517 696,9 237 226,4 

 

«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын 

тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары) һәм бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче 

программаның максатларын һәм 

бурычларын тормышка ашыру-

дан көтелә торган соңгы 

нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары) һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре  

Ярдәмче программаны тормышка ашыру 2020 

елга түбәндәгеләргә ирешергә мөмкинлек 

бирәчәк: 

1 Татарстан Республикасы территориясенең 

урманнарга бай булуын  17,5 процент 

дәрәҗәсендә. 

2. Тулысынча кисү һәм урманнарның һәлак 

булуы нәтиҗәсендә беткән урманнар 

мәйданына карата торгызылган урманнар 

мәйданын 98 процент дәрәҗәсендә сакларга. 

3. Урманнарны ясалма торгызуның гомуми 

күләмендә нәселе яхшыртылган утырту 

материаллары белән булдырылган урман 

культуралары өлешен 7,1 процентка кадәр 

арттырырга.  

4. Утырту материалларының гомуми күләмендә 

нәсел сыйфатлары яхшыртылган утырту 

материаллары өлешен 1,07 процентка кадәр 

арттырырга.  

5. Ылыслы токымнар орлыкларының гомуми 

күләмендә нәсел сыйфатлары яхшыртылган 

орлыклар өлешен 4,3 процентка кадәр 

арттырырга.»; 
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I бүлектә: 

«Урман торгызу эшләрен заманча машиналар комплексы белән тәэмин итү» 

таблицасының 4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«4. Урман культу-

раларын агро-

техник тәрбия-

ләү  

Культива-

тор һәм кул 

кораллары  

31 КЛБ-1,7 12 12 13 13 13 13 12 103,5 

 КРЛ-1Р 1 1 1 1 1 1 1 150,0 

 Кул мотокосы    122 20 15 10 30»; 

 

«Урман фонды җирләрендә урман торгызу күләмендә урман культуралары 

өлеше» таблицасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Тулысынча киселгән һәм тулысынча санитар киселгән гомуми мәйданда 

урман торгызу өлеше  

(гектар) 

Күрсәткеч 

исеме 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Тулысына 

киселгән 

мәйдан  

1797 1952 1899 1767 1980 2082 2122 

Урман 

торгызуның 

гомуми 

мәйданы  

2220 2128 2061 2005 1940 2040 2080»; 

 

«Саклагыч урман утыртмалары утыртылган җирләрне булдыру һәм аларны 

агач-куак үсемлекләре утыртылган җирләргә кертү эшләрен оештыруны 

камилләштерү» бүлекчәсенең «Эрозиягә каршы саклагыч урман утыртмаларының 

планлаштырылган мәйданнары турында мәгълүматлар» һәм «Эрозиягә каршы 

саклагыч урман утыртмалары булдыру буенча индикаторлар күрсәткечләре» 

таблицаларын төшереп калдырырга; 

 

«Питомник хуҗалыкны стандарт утырту материалы үстерү өчен заманча 

машиналар комплексы белән тәэмин итү» бүлекчәсенең «Урманнарны ясалма 

торгызуның гомуми күләмендә нәсел сыйфатлары яхшыртылган утырту 

материалларыннан булдырылган урман культуралары өлеше» таблицасын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Урманнарны ясалма торгызуның гомуми күләмендә нәсел сыйфатлары яхшыртылган утырту материалларыннан 

булдырылган урман культуралары өлеше  

 

              (гектар) 

Күрсәткеч исеме 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Урманнарны ясалма торгызуның гомуми 

мәйданы 

2185 1658 1596 1597 1604 1650 1700 

Шул исәптән нәсел сыйфатлары 

яхшыртылган утырту материаллары белән  

25 99 35 108,6 110,7 115,5 120,7»; 
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«Урман орлыкчылыгы хуҗалыгын оештыру» бүлекчәсендә: 

бишенче – сигезенче абзацларны төшереп калдырырга; 

«Әзерләнгән орлыкларның гомуми күләмендә (килограмм) нәселе 

яхшыртылган орлыклар өлеше» таблицасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Әзерләнгән орлыкларның гомуми күләмендә (килограмм) нәселе яхшыртылган 

орлыклар өлеш 

 (килограмм) 

Күрсәткеч 

исеме 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Орлыкларның 

гомуми 

массасы 

81490 6010 18254 900 1000 1100 1200 

Нәсел 

сыйфатлары 

яхшыртылган 

орлыклар  

85 76 70 36 41 46,2 51,6»; 

 

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

 «III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 754 923,3 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы  бюджеты акчасы исәбеннән – 

517 696,9 мең сум, билгеләнгән тәртиптә бүлеп бирелә торган федераль бюджет 

акчасы исәбеннән – 237 226,4 мең сум. 
   (мең сум) 

Ел  
Татарстан Республикасы  

бюджеты акчасы  

Федераль бюджет акчасы  

2014 63 655,9 43 236,7 

2015 67 967,4 45 201,2 

2016 70 634,3 28 337,8 

2017 77 629,3 29 663,8 

2018 78 627,6 29 366,3 

2019 79 591,2 30 710,3 

2020 79 591,2 30 710,3 

Барлыгы  517 696,9 237 226,4 
 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, тиешле 

бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш.»; 

 

V бүлектә: 

дүртенче – сигезенче абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Татарстан Республикасы территориясенең урманнарга бай булуын  17,5 

процент дәрәҗәсендә; 

тулысынча кисү һәм урманнарның һәлак булуы нәтиҗәсендә беткән 

урманнар мәйданына карата торгызылган урманнар мәйданын 98 процент 

дәрәҗәсендә сакларга; 

урманнарны ясалма торгызуның гомуми күләмендә нәселе яхшыртылган 

утырту материаллары белән булдырылган урман культуралары өлеше 7,1 

процентка кадәр арттырырга; 

утырту материалларының гомуми күләмендә нәсел сыйфатлары 

яхшыртылган утырту материаллары өлешен 1,07 процентка кадәр арттырырга; 

ылыслы токымнар орлыкларының гомуми күләмендә нәсел сыйфатлары 

яхшыртылган орлыклар өлешен 4,3 процентка кадәр арттырырга.»; 

тугызынчы абзацны төшереп калдырырга; 

әлеге ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә); 

 

«2014 – 2020 елларга урман хуҗалыгын үстерү» Татарстан Республикасы 

Дәүләт программасын тормышка ашыруны тәэмин итү» ярдәмче программасында:  

ярдәмче программа паспортында:      

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

 «Еллар һәм чыга-

наклар буенча 

бүлеп, Ярдәмче 

программаны фи-

нанслау күләмнәре  

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

1 963 755,1 мең сум тәшкил итә, шул исәптән билгеләнгән 

тәртиптә бүлеп бирелә торган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 1 963 755,1 мең сум.  

                                                                        (мең сум) 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә 

алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 

Ел Федераль бюджет акчасы 

2014 276 706,7 

2015 276 836,4 

2016 282 042,5 

2017 282 042,4 

2018 282 042,5 

2019 282 042,5 

2020 282 042,5 

Барлыгы  1 963 755,1 

 

«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программаның максатларын һәм 

бурычларын тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне 

бәяләү индикаторлары) һәм бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 
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 «Еллар буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаның 

максатларын һәм бурыч-

ларын тормышка ашыру-

дан көтелә торган соңгы 

нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне 

бәяләү индикаторлары) 

һәм бюджет нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре  

Ярдәмче программаны тормышка ашыру 2020 елга 

түбәндәгеләргә ирешергә мөмкинлек бирәчәк: 

1. Урман хуҗалыгында эшләүчеләрнең хезмәт 

хакының үсеш темпын узган ел дәрәҗәсендә 101,1 

процент сакларга. 

2. Урман белән капланган мәйданны 100 процент 

дәрәҗәсендә сакларга.»; 

 

 

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 1 963 755,1 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән билгеләнгән тәртиптә бүлеп бирелә торган федераль 

бюджет акчасы исәбеннән – 1 963 755,1 мең сум. 
 

(мең сум) 

 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, тиешле 

бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш.»; 
 

V бүлектә: 

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«урман белән капланган мәйданны 100 процент дәрәҗәсендә саклау.»; 

алтынчы абзацны төшереп калдырырга; 
 

әлеге ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә). 
 
 
 
 

Татарстан Республикасы 

Премьер министры                 А.В.Песошин 

Ел Федераль бюджет акчасы 

2014 276 706,7 

2015 276 836,4 

2016 282 042,5 

2017 282 042,4 

2018 282 042,5 

2019 282 042,5 

2020 282 042,5 

Барлыгы  1 963 755,1 


