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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында халыкны һәм 

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән 

яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су 

объектларында кешеләр иминлеген тәэмин 

итү» дәүләт программасын раслау 

турында» 2013 ел, 2 ноябрь, 837 нче 

карары белән расланган «2014 – 2020 

елларга Татарстан Республикасында 

халыкны һәм территорияләрне гадәттән 

тыш хәлләрдән яклау, янгын 

куркынычсызлыгын һәм су объектларында 

кешеләр иминлеген тәэмин итү» дәүләт 

программасына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга Та-

тарстан Республикасында халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән 

яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин 

итү» дәүләт программасын раслау турында» 2013 ел, 2 ноябрь, 837 нче карары белән 

расланган (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 ел, 28 май,  

380 нче, 2015 ел, 12 ноябрь, 849 нчы һәм 2016 ел, 4 февраль, 66 нчы һәм 2016 ел, 22 

июль, 499 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) «2014 – 2020 

елларга Татарстан Республикасында халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш 

хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр имин-

леген тәэмин итү» дәүләт программасына (алга таба – Программа) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

 

Программа паспортында: 
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«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре» 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

 «Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре  

Программаны финанслауның гомуми күләме 24 210 745,0 мең 

сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы  

бюджеты акчасы исәбеннән – 7 690 138,0 мең сум, шулай ук 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 9 587 638,8 мең сум

, муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары исәбеннән – 5 761 160,2 мең сум һәм бюджеттан 

тыш чыганаклар исәбеннән – 1 171 808,0 мең сум: 
 

(мең сум) 

Ел Барысы Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 

Республи-

касы бюд-

жеты 

федераль 

бюджет 

муници-

паль 

берәмлек-

ләр бюд-

жет-лары 

бюджет- 

тан тыш 

чыганак-

лардан 

(оешмалар 

акчасы) 

2014 4 863 032,3 864 876,5 3 139 114,5 795 721,3 63 320,0 

2015 4 928 675,9 960 192,3 3 150 295,7 754 399,9 63 788,0 

2016 5 644 663,6 1 299 296,8 3 298 228,6 837 712,2 209 426,0 

2017 2 218 123,8 1 165 296,1 * 843 331,7 209 496,0 

2018 2 254 526,4 1 202 268,7 * 843 331,7 208 926,0 

2019 2 289 535,4 1 237 777,7 * 843 331,7 208 426,0 

2020 2 012 187,6 960429,9 * 843 331,7 208 426,0 

Бар-

лыгы  
24 210 745,0 7 690 138,0 9 587 638,8 5 761 160,2 1 171 808,0 

 

* Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый 
бәла-казалар салган зыяннарны бетерү министрлыгы һәм Татарстан 
Республикасы Хөкүмәте арасындагы Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2011 ел, 
11 март, б-390 нчы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы халкын 
һәм территориясен табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән 
саклау һәм алар салган зыянны бетерү, муниципальара һәм төбәк 
характерындагы гадәттән тыш хәлләрдә авария-коткару һәм башка кичектергесез 
эшләрне оештыру һәм үткәрү, Янгынга каршы дәүләт хезмәте көчләре белән 
янгыннар сүндерүне оештыру, гражданнар оборонасы буенча муниципальара һәм 
төбәк дәрәҗәсендәге чараларны тормышка ашыруны оештыру, Татарстан 
Республикасы территориясендәге су объектларында кешеләрне эзләү һәм 
коткаруны тормышка ашыру мәсьәләләрен хәл итүдә үз вәкаләтләре өлешен 
гамәлгә ашыруны бер-берсенә тапшыру турында килешү кысаларында.  
 

Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, 
тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен 
төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 

 

«Еллар буенча бүлеп, Программаның максатларын һәм бурычларын тормышка 

ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары)» 

юлында «капиталь ремонт һәм төзекләндерү үткәрелгән янгын бүлекчәләре 
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биналары һәм урыннары санын 3 берәмлеккә арттырырга» сүзләрен «төзелгән янгын 

депосы санын 1 берәмлеккә арттырырга» сүзләренә алмаштырырга; 

 

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Программаны финанслауның гомуми күләме 24 210 745,0 мең сум тәшкил итә, 

шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 7 690 138,0 мең 

сум, шулай ук җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 9 587 638,8 мең сум

, муниципаль берәмлекләр бюджетлары исәбеннән 

– 5 761 160,2 мең сум һәм бюджеттан тыш чыганаклардан – 1 171 808,0 мең сум: 
 

 (мең сум) 

Ел Барысы Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 

Республи-

касы бюд-

жеты 

федераль бюд-

жет 

муниципаль 

берәмлекләр 

бюджетлары 

бюджет- 

тан тыш чыганак-

лардан 

(оешмалар 

акчасы) 

2014 4 863 032,3 864 876,5 3 139 114,5 795 721,3 63 320,0 

2015 4 928 675,9 960 192,3 3 150 295,7 754 399,9 63 788,0 

2016 5 644 663,6 1 299 296,8 3 298 228,6 837 712,2 209 426,0 

2017 2 218 123,8 1 165 296,1 * 843 331,7 209 496,0 

2018 2 254 526,4 1 202 268,7 * 843 331,7 208 926,0 

2019 2 289 535,4 1 237 777,7 * 843 331,7 208 426,0 

2020 2 012 187,6 960429,9 * 843 331,7 208 426,0 

Барлыгы  24 210 745,0 7 690 138,0 9 587 638,8 5 761 160,2 1 171 808,0 
 

* Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар 

салган зыяннарны бетерү министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Хөкүмәте арасындагы Россия Феде-

рациясе Хөкүмәтенең 2011 ел, 11 март, б-390 нчы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы хал-

кын һәм территориясен табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау һәм алар 

салган зыянны бетерү, муниципальара һәм төбәк характерындагы гадәттән тыш хәлләрдә авария-коткару 

һәм башка кичектергесез эшләрне оештыру һәм үткәрү, Янгынга каршы дәүләт хезмәте көчләре белән ян-

гыннар сүндерүне оештыру, гражданнар оборонасы буенча муниципальара һәм төбәк дәрәҗәсендәге чара-

ларны тормышка ашыруны оештыру, Татарстан Республикасы территориясендәге су объектларында ке-

шеләрне эзләү һәм коткаруны тормышка ашыру мәсьәләләрен хәл итүдә үз вәкаләтләре өлешен гамәлгә 

ашыруны бер-берсенә тапшыру турында килешү кысаларында. 

 

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле бюджетлар 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш. Программаны 

бюджеттан тыш чыганаклар исәбеннән финанслау күләмнәре предприятиеләрнең 

һәм оешмаларның куркынычсызлыкны тәэмин итүгә чыгымнарының фаразланган 

мәгънәләре нигезендә формалаштырылды. Ярдәмче программалар яктылыгында 

Программаны финанслау күләмнәре турында җентекле мәгълүмат әлеге 

Программага теркәлгән 2 нче кушымтада китерелә.»; 
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Программага 1 нче кушымтада «5. Янгын бүлекчәләре биналарын һәм 

бүлмәләрен төзү, капиталь ремонтлау һәм төзекләндерү» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 
 «5. Янгын бү-

лекчәләре 

биналарын 

һәм бүлмәлә-

рен төзү, ка-

питаль ре-

монтлау һәм 

төзекләндерү  

төзелгән 

янгын 

деполары 

саны, 

берәмлек»; 

- - - - 1 - - - 

 

Программага 2 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә); 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында янгын куркынычсызлыгы» 

ярдәмче программасында (алга таба – 1 нче ярдәмче программа): 

1 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары  

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

15 106 213,7 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 4 605 276,6 мең 

сум, шулай ук җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль 

бюджет акчасы исәбеннән – 8 399 419,6 мең сум

, муниципаль 

берәмлекләр бюджетлары исәбеннән – 1 729 005,5 мең сум һәм 

бюджеттан тыш чыганаклар исәбеннән – 372 512,0 мең сум: 
(мең сум) 

Ел Барысы Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 

Республи-

касы 

бюджеты 

федераль 

бюджет 

муници-

паль 

берәм-

лекләр 

бюджет-

лары 

бюджет- 

тан тыш 

чыганак-

лардан 

(оешмалар 

акчасы) 
2014 3 396 783,3 476 357,9 2 631 585,0 235 624,4 53 216,0 

2015 3 475 926,2 520 178,2 2 655 518,7 247 013,3 53 216,0 

2016 4 181 159,2 767 373,5 3 112 315,9 248 253,8 53 216,0 

2017 1 051 774,7 749 030,2 0,0 249 528,5 53 216,0 

2018 1 073 868,3 771 123,8 0,0 249 528,5 53 216,0 

2019 1 095 096,9 792 352,4 0,0 249 528,5 53 216,0 

2020 831 605,1 528 860,6 0,0 249 528,5 53 216,0 

Барлы-

гы 
15 106 213,7 4 605 276,6 8 399 419,6 1 729 005,5 372 512,0 

 

* Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм 

табигый бәла-казалар салган зыяннарны бетерү министрлыгы һәм Татарстан 

Республикасы Хөкүмәте арасындагы Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2011 ел, 

11 март, б-390 нчы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы халкын 
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III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 15 106 213,7 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

4 605 276,6 мең сум, шулай ук җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюд-

жет акчасы исәбеннән – 8 399 419,6 мең сум

, муниципаль берәмлекләр бюджетлары 

исәбеннән – 1 729 005,5 мең сум һәм бюджеттан тыш чыганаклардан – 372 512,0 мең 

сум: 
 (мең сум) 

Ел Барысы Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

федераль 

бюджет 

муниципаль 

берәмлекләр 

бюджетлары 

бюджет- 

тан тыш чыганак-

лардан (оешмалар 

акчасы) 
2014 3 396 783,3 476 357,9 2 631 585,0 235 624,4 53 216,0 

2015 3 475 926,2 520 178,2 2 655 518,7 247 013,3 53 216,0 

2016 4 181 159,2 767 373,5 3 112 315,9 248 253,8 53 216,0 

2017 1 051 774,7 749 030,2 0,0 249 528,5 53 216,0 

2018 1 073 868,3 771 123,8 0,0 249 528,5 53 216,0 

2019 1 095 096,9 792 352,4 0,0 249 528,5 53 216,0 

2020 831 605,1 528 860,6 0,0 249 528,5 53 216,0 

Барлыгы  15 106 213,7 4 605 276,6 8 399 419,6 1 729 005,5 372 512,0 

 

*Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар 

салган зыяннарны бетерү министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Хөкүмәте арасындагы Россия Феде-

рациясе Хөкүмәтенең 2011 ел, 11 март, б-390 нчы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы хал-

кын һәм территориясен табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау һәм алар 

салган зыянны бетерү, муниципальара һәм төбәк характерындагы гадәттән тыш хәлләрдә авария-коткару 

һәм башка кичектергесез эшләрне оештыру һәм үткәрү, Янгынга каршы дәүләт хезмәте көчләре белән ян-

гыннар сүндерүне оештыру, гражданнар оборонасы буенча муниципальара һәм төбәк дәрәҗәсендәге чара-

ларны тормышка ашыруны оештыру, Татарстан Республикасы территориясендәге су объектларында ке-

шеләрне эзләү һәм коткаруны тормышка ашыру мәсьәләләрен хәл итүдә үз вәкаләтләре өлешен гамәлгә 

ашыруны бер-берсенә тапшыру турында килешү кысаларында.  

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле бюджетлар 

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

һәм территориясен табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш 

хәлләрдән саклау һәм алар салган зыянны бетерү, муниципальара һәм төбәк 

характерындагы гадәттән тыш хәлләрдә авария-коткару һәм башка кичектерге-

сез эшләрне оештыру һәм үткәрү, Янгынга каршы дәүләт хезмәте көчләре белән 

янгыннар сүндерүне оештыру, гражданнар оборонасы буенча муниципальара 

һәм төбәк дәрәҗәсендәге чараларны тормышка ашыруны оештыру, Татарстан 

Республикасы территориясендәге су объектларында кешеләрне эзләү һәм кот-

каруны тормышка ашыру мәсьәләләрен хәл итүдә үз вәкаләтләре өлешен 

гамәлгә ашыруны бер-берсенә тапшыру турында килешү кысаларында. 

 

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле 

бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш»; 
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1 нче ярдәмче программага 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә 

(карарга теркәлә); 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында табигый һәм техноген 

характердагы гадәттән тыш хәлләр куркынычын киметү һәм аларның нәтиҗәләрен 

җиңеләйтү» ярдәмче программасында (алга таба – 2 нче ярдәмче программа): 

2 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре  

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

4 145 951,8 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы  бюджеты акчасы исәбеннән – 2 786 562,2 мең 

сум, шулай ук җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль 

бюджет акчасы исәбеннән – 1 052 728,8 мең сум

, муниципаль 

берәмлекләр бюджетлары исәбеннән – 275 364,8 мең сум һәм 

бюджеттан тыш чыганаклар исәбеннән – 31 296,0 мең сум: 
 

(мең сум) 

Ел Барысы Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 

Республи-

касы бюд-

жеты 

федераль 

бюджет 

муници-

паль 

берәмлек-

ләр бюд-

жет-лары 

бюджет- 

тан тыш 

чыганак-

лардан 

(оешмалар 

акчасы) 
2014 947 211,3 388 518,6 466 309,7 82 279,0 10 104,0 

2015 963 545,0 413 441,7 453 259,5 86 271,8 10 572,0 

2016 556 487,4 400 145,0 133 159,6 20 572,8 2 610,0 

2017 405 825,2 381 584,9 * 21 560,3 2 680,0 

2018 418 871,8 395 201,5 * 21 560,3 2 110,0 

2019 431 439,0 408 268,7 * 21 560,3 1 610,0 

2020 422 572,1 399 401,8 * 21 560,3 1 610,0 

Барлы-

гы  

4 145 951,8 2 786 562,2 1 052 728,8 275 364,8 31 296,0 

 

* Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм 

табигый бәла-казалар салган зыяннарны бетерү министрлыгы һәм Татарстан 

Республикасы Хөкүмәте арасындагы Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2011 ел, 

11 март, б-390 нчы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы халкын 

һәм территориясен табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш 

хәлләрдән саклау һәм алар салган зыянны бетерү, муниципальара һәм төбәк 

характерындагы гадәттән тыш хәлләрдә авария-коткару һәм башка кичектерге-

сез эшләрне оештыру һәм үткәрү, Янгынга каршы дәүләт хезмәте көчләре белән 

янгыннар сүндерүне оештыру, гражданнар оборонасы буенча муниципальара 

һәм төбәк дәрәҗәсендәге чараларны тормышка ашыруны оештыру, Татарстан 

Республикасы территориясендәге су объектларында кешеләрне эзләү һәм кот-

каруны тормышка ашыру мәсьәләләрен хәл итүдә үз вәкаләтләре өлешен 

гамәлгә ашыруны бер-берсенә тапшыру турында килешү кысаларында. 

 

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле 

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

 

«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 индика-

торлары) һәм 

Ярдәмче про-

грамманың 

бюджет нәтиҗә-

лелеге күрсәт-

кечләре 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру 2020 елга 

түбәндәгеләргә ирешергә мөмкинлек бирә: 

Министрлыкның гадәттән тыш хәлгә җавап кайтаруына 

әзерлекне 100 процент дәрәҗәсендә сакларга; 

идарәгә дәүләт заказын 100 процент дәрәҗәсендә үтәүне тәэмин 

итәргә; 

Татарстан Республикасы шәһәр округлары һәм муниципаль 

районнарының иминлек паспортларын эшләүне 100 процент 

дәрәҗәсендә тәэмин итәргә; 

Татарстан Республикасы шәһәр округлары һәм муниципаль 

районнарының нефть һәм нефть продуктлары агуны кисәтү һәм 

булдырмау буенча планнар эшләүне 100 процент дәрәҗәсендә 

тәэмин итәргә; 

Татарстан Республикасы ГТХМ каршындагы Татарстан 

Республикасы эзләү-коткару хезмәтенең эзләү-коткару 

эшләренә заказын 100 процент дәрәҗәсендә үтәүне тәэмин 

итәргә; 

кризиска каршы идарәне гамәлгә ашыруга заказны 100 процент 

дәрәҗәсендә үтәүне тәэмин итәргә;  

Татарстан Республикасы ГТХМның Ш.С.Каратай исемендәге 

республика тернәкләндерү үзәге пациентларны 

тернәкләндерүнең нәтиҗәлелеген 98,8 процентка кадәр 

күтәрергә*; 

гражданнарның медицина-социаль һәм психологик 

тернәкләндерү буенча бушлай хезмәт күрсәтүгә хокукларын 

тормышка ашырырга – ел саен 28700 койка-урын; 

гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 

бетерүнең территориаль ярдәмче системасы вазыйфаи затларын 

һәм белгечләрен квалификация күтәрү курслары үтү өчен ел 

саен 12 154 кеше җибәрүне тәэмин итәргә; 

уку-консультация пунктларын 100 процент әзерлек 

дәрәҗәсендә сакларга»; 
 

*тернәкләндерүнең нәтиҗәлелеге тернәкләндерү үткән пациентларның 

гомуми санында сәламәтләнгән һәм сәламәтлекләре торышы яхшырган 

пациентлар саны белән билгеләнә (процент)»; 
 

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 4 145 951,8 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

2 786 562,2 мең сум, шулай ук җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюд-

жет акчасы исәбеннән – 1 052 728,8 мең сум

, муниципаль берәмлекләр бюджетлары 

исәбеннән – 275 364,8 мең сум һәм бюджеттан тыш чыганаклардан – 31 296,0 мең 

сум: 

 
(мең сум) 

Ел Барысы Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

федераль 

бюджет 

муниципаль 

берәмлекләр бюд-

жетлары 

бюджет- 

тан тыш 

чыганаклардан 

(оешмалар 

акчасы) 
2014 947 211,3 388 518,6 466 309,7 82 279,0 10 104,0 

2015 963 545,0 413 441,7 453 259,5 86 271,8 10 572,0 

2016 556 487,4 400 145,0 133 159,6 20 572,8 2 610,0 

2017 405 825,2 381 584,9 * 21 560,3 2 680,0 

2018 418 871,8 395 201,5 * 21 560,3 2 110,0 

2019 431 439,0 408 268,7 * 21 560,3 1 610,0 

2020 422 572,1 399 401,8 * 21 560,3 1 610,0 

Барлы-

гы 
4 145 951,8 2 786 562,2 1 052 728,8 275 364,8 31 296,0 

 

* Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар салган 

зыяннарны бетерү министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Хөкүмәте арасындагы Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең 2011 ел, 11 март, б-390 нчы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы халкын һәм 

территориясен табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау һәм алар салган зыянны 

бетерү, муниципальара һәм төбәк характерындагы гадәттән тыш хәлләрдә авария-коткару һәм башка ки-

чектергесез эшләрне оештыру һәм үткәрү, Янгынга каршы дәүләт хезмәте көчләре белән янгыннар сүн-

дерүне оештыру, гражданнар оборонасы буенча муниципальара һәм төбәк дәрәҗәсендәге чараларны тор-

мышка ашыруны оештыру, Татарстан Республикасы территориясендәге су объектларында кешеләрне эзләү 

һәм коткаруны тормышка ашыру мәсьәләләрен хәл итүдә үз вәкаләтләре өлешен гамәлгә ашыруны бер-

берсенә тапшыру турында килешү кысаларында. 

 

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле бюджетлар 
мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш.»; 

2 нче ярдәмче программага 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә 

(карарга теркәлә); 
«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында су объектларында кешеләр 

иминлеген тәэмин итү» ярдәмче программасында (алга таба – 3 нче ярдәмче 
программа): 

3 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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 «Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре  

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

3 529 136,1 мең сум тәшкил итә, шул исәптән федераль бюджет 

акчасы исәбеннән – 135 490,4 мең сум, муниципаль 

берәмлекләр бюджетлары акчасы исәбеннән – 3 393 645,7 мең 

сум: 

 
(мең сум) 

Ел Барысы Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 

Республи-

касы 

бюджеты 

федераль 

бюджет 

муниципаль 

берәмлекләр 

бюджетлары 

2014 519 037,7 - 41 219,8 477 817,9 

2015 462 632,3 - 41 517,5 421 114,8 

2016 551 695,7 - 52 753,1 498 942,6 

2017 498 942,6 - * 498 942,6 

2018 498 942,6 - * 498 942,6 

2019 498 942,6 - * 498 942,6 

2020 498 942,6 - * 498 942,6 

Бар-

лыгы  
3 529 136,1 - 135 490,4 3 393 645,7 

 
* Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый 

бәла-казалар салган зыяннарны бетерү министрлыгы һәм Татарстан 

Республикасы Хөкүмәте арасындагы Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2011 ел, 

11 март, б-390 нчы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы халкын 

һәм территориясен табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән 

саклау һәм алар салган зыянны бетерү, муниципальара һәм төбәк 

характерындагы гадәттән тыш хәлләрдә авария-коткару һәм башка кичектергесез 

эшләрне оештыру һәм үткәрү, Янгынга каршы дәүләт хезмәте көчләре белән 

янгыннар сүндерүне оештыру, гражданнар оборонасы буенча муниципальара һәм 

төбәк дәрәҗәсендәге чараларны тормышка ашыруны оештыру, Татарстан 

Республикасы территориясендәге су объектларында кешеләрне эзләү һәм 

коткаруны тормышка ашыру мәсьәләләрен хәл итүдә үз вәкаләтләре өлешен 

гамәлгә ашыруны бер-берсенә тапшыру турында килешү кысаларында. 

 

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле 

бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш»; 

 

«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын 

тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары) һәм Ярдәмче программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» 

юлында «балаларның гомуми санында йөзергә өйрәтелә торган балалар өлешен 44 

процентка кадәр арттырырга» сүзләрен төшереп калдырырга; 
 

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 3 529 136,1 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән федераль бюджет акчасы исәбеннән – 135 490,4 мең сум, 

муниципаль берәмлекләр бюджетлары акчасы исәбеннән – 3 393 645,7 мең сум: 
 

                                                                                           (мең сум ) 
Ел Барысы Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

федераль бюджет муниципаль берәмлек-

ләр бюджетлары 

2014 519 037,7 - 41 219,8 477 817,9 

2015 462 632,3 - 41 517,5 421 114,8 

2016 551 695,7 - 52 753,1 498 942,6 

2017 498 942,6 - * 498 942,6 

2018 498 942,6 - * 498 942,6 

2019 498 942,6 - * 498 942,6 

2020 498 942,6 - * 498 942,6 

Барлыгы  3 529 136,1 - 135 490,4 3 393 645,7 

 
* Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар салган 

зыяннарны бетерү министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Хөкүмәте арасындагы Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең 2011 ел, 11 март, б-390 нчы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы халкын һәм 

территориясен табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау һәм алар салган зыянны 

бетерү, муниципальара һәм төбәк характерындагы гадәттән тыш хәлләрдә авария-коткару һәм башка ки-

чектергесез эшләрне оештыру һәм үткәрү, Янгынга каршы дәүләт хезмәте көчләре белән янгыннар сүн-

дерүне оештыру, гражданнар оборонасы буенча муниципальара һәм төбәк дәрәҗәсендәге чараларны тор-

мышка ашыруны оештыру, Татарстан Республикасы территориясендәге су объектларында кешеләрне эзләү 

һәм коткаруны тормышка ашыру мәсьәләләрен хәл итүдә үз вәкаләтләре өлешен гамәлгә ашыруны бер-

берсенә тапшыру турында килешү кысаларында. 

 

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле бюджетлар 

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

 

3 нче ярдәмче программага кушымтада 1.1 пунктны түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 
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«1.1 Су объектларын-

да кешеләр 

иминлеген 

тәэмин итү 
өлкәсендә чара-

лар оештыру 

һәм үткәрү 
белән идарә итү  

Татарстан 
Республика-

сы ГТХМ  

2014 –
2020 

еллар 

судагы вакый-
галарга җавап 

кайтаруга әзер-

лек дәрәҗәсе, 
процент 

100 100 100 100 100 100 100 100 41 219,8 
ФБ 

41 517,5 
ФБ 

52 753,1 
ФБ 

* 
ФБ 

* 
ФБ 

* 
ФБ 

* 
ФБ»; 

 

 «Ярдәмче программа буенча барлыгы: шул исәптән акча:» һәм «федераль бюджет» юлларын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

  
«Ярдәмче программа буенча барлыгы:  
шул исәптән акча: 

в том числе средства: 

3 529 136,1 519 037,7 462 632,3 551 695,7 498 942,6 498 942,6 498 942,6 498 942,6 

федераль бюджет 135 490,4 41 219,8 41 517,5 52 753,1 * * * *»; 

 

«2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасында «Имин шәһәр» аппарат-программа комплексын төзү һәм үстерү» 

ярдәмче программасында (алга таба – 4 нче ярдәмче программа): 

4 нче ярдәмче программа паспортында:  

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 
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«Еллар һәм чыга-

наклар буенча 

бүлеп, Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре 
 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

1 304 550,0 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы  бюджеты акчасы исәбеннән – 173 405,8 мең 

сум,  муниципаль берәмлекләр бюджетлары акчасы исәбеннән 

– 363 144,2 мең сум, бюджеттан тыш чыганаклар акчасы 

(оешмалар акчасы) исәбеннән – 768 000,0 мең сум*: 

 
(мең сум) 

Ел Барысы Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 

Республи-

касы бюд-

жеты 

муниципаль 

берәмлекләр 

бюджетлары 

бюджеттан 

тыш чыганак-

лардан 

(оешмалар 

акчасы) 

2016 257 000,3 33 457,3 69 943,0 153 600,0* 

2017 261 581,3 34 681,0 73 300,3 153 600,0* 

2018 262 843,7 35 943,4 73 300,3 153 600,0* 

2019 264 056,9 37 156,6 73 300,3 153 600,0* 

2020 259 067,8 32 167,5 73 300,3 153 600,0* 

Бар-

лыгы 1 304 550,0 173 405,8 

363 144,2 

768 000,0* 
 

*Оешмалар акча бүлеп биргән шартларда. 

 

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле 

бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш»; 

 

«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 ашы-

рудан көтелә 

торган соңгы 

нәтиҗәләр (нәти-

җәләрне бәяләү 

индикаторлары) 

һәм Ярдәмче 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру 2020 елга 

түбәндәгеләргә ирешергә мөмкинлек бирә: 

хәбәр итү системаларының билгеләнгән биремнәрен үтәүгә 

әзерлеген 100 процент дәрәҗәсендә тәэмин итәргә; 

республиканың куркыныч сәнәгать объектларының 100 

процентында локаль хәбәр итү системаларын булдыруны 

тәэмин итәргә; 

«112» хезмәтенең уртача җавап бирү вакытын 5,4 минутка 

кадәр киметергә; 

муниципаль берәмлекләрнең бердәм кизү-диспетчер 

хезмәтләренең билгеләнгән биремне үтәүгә 100-процент 

әзерлеген тәэмин итәргә»; 



2 

программаның 

бюджет нәтиҗә-

лелеге күрсәт-

кечләре 

 

 

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 1 304 550,0 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

173 405,8 мең сум, муниципаль берәмлекләр бюджетлары акчасы исәбеннән – 

363 144,2 мең сум, бюджеттан тыш чыганаклардан (оешмалар акчасы)  – 768 000,0 

мең сум*. 

 
                                                                                                                  (мең сум) 

Ел Барысы Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 
Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

муниципаль 

берәмлекләр бюд-

жетлары 

бюджет- 

тан тыш чыганак-

лардан (оешмалар 

акчасы) 

2016 257 000,3 33 457,3 69 943,0 153 600,0* 

2017 261 581,3 34 681,0 73 300,3 153 600,0* 

2018 262 843,7 35 943,4 73 300,3 153 600,0* 

2019 264 056,9 37 156,6 73 300,3 153 600,0* 

2020 259 067,8 32 167,5 73 300,3 153 600,0* 

Барлыгы 1 304 550,0 173 405,8 363 144,2 768 000,0* 
 

*Оешмалар акча бүлеп биргән шартларда. 

 

 

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле бюджетлар 

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

4 нче ярдәмче программага 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә 

(карарга теркәлә); 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында халыкны һәм 

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су 

объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү» дәүләт программасы кысаларында 

социаль һәм инженер инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 

ремонт» ярдәмче программасында (алга таба – 5 нче ярдәмче программа): 

5 нче ярдәмче программа паспортында:  

«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары» юлында «2015» санын 

«2015 – 2017» саннарына алмаштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 



3 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре  

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

124 893,4  мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы  бюджеты акчасы исәбеннән – 124 893,4 мең 

сум.  

 
                                                                                               (мең сум) 

Ел Барысы Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 

Республи-

касы 

бюджеты 

муниципаль 

берәмлекләр 

бюджетлары 

бюджет- 

тан тыш 

чыганак-

лардан 

(оешмалар 

акчасы) 

2015 26 572,4 26 572,4 - - 

2016 98 321,0 98 321,0 - - 

2017 - - - - 

2018 - - - - 

2019 - - - - 

2020 - - - - 

Барлы-

гы  124 893,4 124 893,4 

- 

- 

 

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле 

бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш»; 

 

«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 нәти-

җәләр (нәтиҗәләрне 

бәяләү индикаторлары) 

һәм Ярдәмче програм-

маның бюджет нәти-

җәлелеге күрсәткечләре 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру 2017 елга 

түбәндәгеләргә ирешергә мөмкинлек бирәчәк: 

янгын бүлекчәләренең капиталь ремонт һәм төзекләндерү 

башкарылган биналарын һәм бүлмәләрен 5 берәмлеккә 

арттырырга; 

төзелгән янгын деполары санын 1 бермәлеккә 

арттырырга»; 

 
 

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
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Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 124 893,4 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

124 893,4 мең сум. 
                                                                                                                  (мең сум)  

Ел Барысы Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 
Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты 

муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары 
бюджеттан тыш 

чыганаклардан 

(оешмалар акчасы) 

2015 26 572,4 26 572,4 - - 

2016 98 321,0 98 321,0 - - 

2017 - - - - 

2018 - - - - 

2019 - - - - 

2020 - - - - 

Барлыгы  124 893,4 124 893,4 - - 
 

 

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле бюджетлар 

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

5 нче ярдәмче программага 1 нче һәм 2 нче кушымталарны яңа редакциядә 

бәян итәргә (карарга теркәләләр). 
 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                      А.В.Песошин 
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