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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2022 елларга Та-

тарстан Республикасы транспорт системасын үстерү» дәүләт программасын раслау 

турында» 2013 ел, 20 декабрь, 1012 нче карары белән (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2014 ел, 12 декабрь, 976 нчы; 2015 ел, 29 апрель,  

299 нчы; 2015 ел, 12 сентябрь, 671 нче; 2016 ел, 23 июнь, 429 нчы; 2016 ел, 23 сен-

тябрь, 682 нче; 2016 ел, 26 декабрь, 1000 нче; 2017 ел, 7 февраль, 62 нче; 2017 ел, 15 

февраль, 88 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган 

«2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасы транспорт системасын үстерү» дәүләт 

программасына (алга таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Программа паспортында: 

«Еллар буенча финанслау күләмнәре һәм чыганаклары» юлын түбәндәге ре-

дакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар буенча 

финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

2014 – 2022 елларга Программаны тормышка ашыру өчен 
җәлеп итәргә планлаштырыла торган ассигнованиеләр күләме 
269 937,102 млн.сум тәшкил итә, шул исәптән түбәндәге еллар 
буенча: 
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(млн.сум) 

Ел Барлыгы Җәлеп 

итәргә 

планлаш-

тырыла 

торган фе-

дераль 

бюджет 

акчасы 

Татарстан 

Республика-

сы бюджеты 

акчасы 

Җәлеп 

итәргә 

планлаш-

тырыла 

торган 

бюджет-

тан тыш 

чыганак-

лар 

акчасы 

Җәлеп 

итәргә 

план-

лашты-

рыла 

торган 

муници-

паль юл 

фонд-

лары 

акчасы 

2014  38 207,508 10 647,253 26 788,455 88,2 683,6 

2015  38 437,312 9 769,212 27 480,46 506,94 680,7 

2016  43 154,98 11 540,878 30 475,688 353,314 785,1 

2017  24 196,097 9 659,126 13 340,894 401,277 794,8 

2018  24 286,078 9 030,0 13 662,188 1 593,89 – 

2019  25 139,671 9 000,0 14 314,261 1 825,41 – 

2020  24 562,232 9 000,0 14 258,212 1 304,02 – 

2021  26 398,612 9 000,0 14 258,212 3 140,4 – 

2022  25 554,612 9 000,0 14 258,212 2 296,4 – 

 

Бюджет йөкләмәләре күләмнәре тиешле дәрәҗәләрдәге бюд-

жетларны эшләгәндә ел саен тәгаенләнергә тиеш»; 

 
«Программаның көтелә торган соңгы нәтиҗәләре» юлында: 
өченче абзацта «53,4» саннарын «53,3» саннарына алмаштырырга; 
дүртенче абзацта «84,1» саннарын «83,7» саннарына алмаштырырга; 
 

1 бүлекнең 1.5 бүлекчәсендә: 
«Тимер юл транспортын үстерү фаразы» бүлекчәсен түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 
 

«Тимер юл транспортын үстерү фаразы 

12 таблица  
 

Тимер юл транспортын үстерүнең төп күрсәткечләре фаразы 
 

Күрсәткечләр 
исеме 

Үлчәү 
берәм-

леге 

2012 ел 2013 ел 2014 ел 2015 ел 2016 ел 2017 ел 2018 ел 2019 ел 2020 ел 2021 ел 2022 ел 

Пассажирлар йөр-
тү (шәһәр яны 
элемтәсе) 

млн.ке
ше 

7,9 8,0 6,8 6,9 6,4 6,5 6,6 6,65 6,7 6,75 6,75 

Пассажирлар әйлә-
неше (шәһәр яны 
элемтәсе) 

млн. 
пасс./км 

297,2 318,5 276,2 291,4 270,4 274,4 278,5 280,4 288,0 290,0 290,0 

Йөкләр ташу млн.тонна 16,3 15,7 15,2 15,2 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 16,0 16,4 

Йөкләр әйләнеше млн.т/км 31,96 29,89 29,71 29,71 27,2 27,6 27,9 28,3 28,7 29,4 30,2 

12 таблицада күрсәтелгәнчә, транспорт комплексын үстерү фаразы 

кысаларында пассажирларны йөртү күләмен 2022 елда 6,75 млн.кешегә кадәр 

арттыру фаразлана.»; 
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«Һава транспортын һәм аэронавигация системасын үстерү фаразы» бүлекчәсен 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Һава транспортын һәм аэронавигация системасын үстерү фаразы 
 

13 таблица 
 

Һава транспортын үстерүнең төп күрсәткечләре фаразы 
 

Күрсәткечләр исеме Үлчәү 

берәм-

леге 

2014 ел 2015 ел 2016 ел 2017 ел 2018 ел 2019 ел 2020 ел 2021 ел 2022 ел 

Хезмәт күрсәтелгән 

пассажирлар («Казан», 

«Бигеш» халыкара аэро-

портлары, «Бөгелмә» 

аэропорты тарафыннан) 

млн.ке

ше 

2,4 2,2 2,34 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 

Хезмәт күрсәтелгән 

йөкләр («Казан», 

«Бигеш» халыкара аэро-

портлары, «Бөгелмә» 

аэропорты тарафыннан) 

тонна 4123,6 3121,2 3047,2 3257,3 3583,0 4120,5 4738,5 5449,3 5994,2 

 
Фараз исәпләре нигезендә 2022 елда һава транспорты предприятиеләренең 

йөкләр әйләнеше 2014 елга карата 45,4 процентка артачак. 
2022 елда пассажирларны йөртү күләме 2014 елга карата 42 процентка арта-

чак.»; 
«Эчке су транспортын үстерү фаразы» бүлекчәсендә 14 таблицаны түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 
«14 таблица 

 

Эчке су транспортын үстерүнең төп күрсәткечләре фаразы 
 
Күрсәткечләр 

исеме 
Үлчәү 
берәм-

леге 

2012 
ел 

2013 
ел 

2014 
ел 

2015 
ел 

2016 
ел 

2017 
ел 

2018 
ел 

2019 
ел 

2020 
ел 

2021 
ел 

2022 ел 

Пассажирларны 
йөртү 

млн.кеше 0,5 0,4 0,37 0,36 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 

Пассажирлар 
әйләнеше 

млн. 
пасс./км 

15,7 13,8 12,11 12,24 10,37 10,52 10,68 10,84 11,0 11,16 11,33»; 

 

«Гомуми файдаланудагы пассажирлар транспортын үстерү фаразы» 
бүлекчәсендә 15 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Таблица 15   
 

Гомуми файдаланудагы җир өсте пассажирлар транспортын үстерүнең төп 
күрсәткечләре фаразы 

 

Күрсәткечләр 

исеме 

Үлчәү 

берәм-

леге 

2012 ел 2013 ел 2014 ел 2015 ел 2016 ел 2017 ел 2018 ел 2019 ел 2020 ел 2021 ел 2022 ел 

 

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

Автобусларда 
пассажирлар 
йөртү (даими 
йөри торган мар-
шрутларда 
(заказлы авто-
буслардан тыш) 

млн.кеше 276,4 276,6 276,8 276,7 276,9 276,8 278,2 279 279,2 279,5 279,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Автобусларның 
пассажирлар 
әйләнеше (даими 
йөри торган мар-
шрутларда (за-
казлы автобус-
лардан тыш) 

млн. 
пасс./км 

2098,1 2098,4 2098,6 2098,5 2098,5 2098,6 2102,2 2103 2103,1 2103,7 2103,7 

Троллейбусларда 

пассажирлар 

йөртү 

млн.кеше 23,4 26,1 26,3 25,1 26,8 27,8 27,9 27,98 30,1 31,0 31,5 

Троллейбуслар-

ның пассажир-

лар әйләнеше 

млн. 

пасс./км 

81,0 90,4 91,2 86,7 97,1 100,2 100,3 100,4 102,4 104,2 104,6 

Трамвайларда 

пассажирлар 

йөртү 

млн.кеше 50,8 53,7 53,3 56,5 52,6 54,1 54,3 54,9 55,0 55,1 55,8 

Трамвайларның 

пассажирлар 

әйләнеше 

млн. 

пасс./км 

198,9 200,6 196,5 204,1 189,2 201,4 201,9 202,2 202,5 202,7 203,1 

Метрополитенда 

пассажирлар 

йөртү 

млн.кеше 21,4 31,3 29,8 28,7 27,2 28,2 28,3 29,1 29,2 30,4 32,5 

Метрополитен-

ның пассажир-

лар әйләнеше 

млн. 

пасс./км 

145,6 212,6 202,5 195,2 216,3 216,8 216,9 217,7 217,8 219,0 221,1»; 

 

Программаннның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3.  ПРОГРАММАНЫҢ РЕСУРСЛАР БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТЕЛЕШЕ 

 

2014 – 2022 елларга Программаны тормышка ашыру өчен җәлеп итәргә план-

лаштырыла торган ассигнованиеләр күләме 269 937,102 млн.сум тәшкил итә, шул 

исәптән түбәндәге еллар буенча: 
 (млн.сум) 

Ел Барлыгы Җәлеп итәргә 

планлаштыры-

ла торган фе-

дераль бюджет 

акчасы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

акчасы 

Җәлеп итәргә 

планлаштыры-

ла торган 

бюджеттан 

тыш чыга-

наклар акчасы 

Җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган 

муниципаль юл 

фондлары 

акчасы 

2014  38 207,508 10 647,253 26 788,455 88,2 683,6 

2015  38 437,312 9 769,212 27 480,46 506,94 680,7 

2016  43 154,98 11 540,878 30 475,688 353,314 785,1 

2017 24 196,097 9 659,126 13 340,894 401,277 794,8 

2018  24 286,078 9 030,0 13 662,188 1 593,89 – 

2019  25 139,671 9 000,0 14 314,261 1 825,41 – 

2020  24 562,232 9 000,0 14 258,212 1 304,02 – 

2021  26 398,612 9 000,0 14 258,212 3 140,4 – 

2022  25 554,612 9 000,0 14 258,212 2 296,4 – 
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Әлеге акча беренче чиратта түбәндәге проектларны һәм чараларны гамәлгә 

ашыруга юнәлдереләчәк: 

транспорт эшләвенең куркынычсызлыгын арттыруны тәэмин иткән; 

гомумдәүләт әһәмиятендәге өстенлекле социаль бурычларны хәл итүгә ярдәм 

иткән; 

транспортның әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынтысын киметкән.»; 

 

Программага 1 – 4 нче кушымталарны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә); 

 

«2014 – 2022 елларга тимер юл инфраструктурасын үстерү» ярдәмче 

программасы паспортында: 

«Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре һәм чыганаклары» юлын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче про-

грамманы 

финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру өчен кирәкле финанс 

ресурслары – 6 255,238 млн.сум, шул исәптән: 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы – 3 366,138 млн.сум 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган бюджеттан тыш чыга-

наклар акчасы – 2 889,1 млн.сум (шул исәптән «Россия тимер 

юллары» ААҖ акчасы). 

Ярдәмче программаны тормышка ашыруга еллар буенча бюд-

жет ассигнованиеләре күләме түбәндәгеләрне тәшкил итә: 
(млн.сум) 

Ел Барлыгы Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

Җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган бюджет-

тан тыш чыга-

наклар акчасы 

2014  416,868 416,868 – 

2015  388,14 380,64 7,5 

2016  284,79 284,79 – 

2017  380,64 380,64 – 

2018  1 069,94 380,64 689,3 

2019  1 072,94 380,64 692,3 

2020  1 080,64 380,64 700,0 

2021  1 180,64 380,64 800,0 

2022  380,64 380,64 – 

 

Чараларны һәм объектларны финанслау күләмнәре төрле 

дәрәҗәләрдәге бюджетларны эшләгәндә тәгаенләнергә тиеш»; 

 

«Ярдәмче программаның көтелә торган соңгы нәтиҗәләре» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 
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«Ярдәмче про-

грамманы тор-

мышка ашыру-

дан көтелә тор-

ган соңгы нәти-

җәләр 

2022 елга түбәндәге нәтиҗәләргә ирешелгән булырга тиеш:  

пассажирлар йөртү – 6,75 млн.кеше; 

пассажирлар әйләнеше – 290 млн.пасс./километр; 

йөкләр ташу – 16,4 млн.тонна; 

йөкләр әйләнеше – 30,2 млрд.тонна/километр»; 
 

 

ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә);  

«2014 – 2022 елларга елга транспортын, эчке су юлларын һәм елга портларын 

үстерү» ярдәмче программасы паспортында: 

«Ярдәмче программаның көтелә торган соңгы нәтиҗәләре» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

 

«Ярдәмче про-

грамманы тор-

мышка ашыру-

дан көтелә тор-

ган соңгы нәти-

җәләр 

2022 елга түбәндәге нәтиҗәләргә ирешелгән булырга тиеш:  

пассажир йөртү – 0,42 млн.кеше; 

пассажирлар әйләнеше – 11,33 млн.пасс./километр»; 

 

 

«2014 – 2022 елларга һава транспортын һәм аэронавигацияне үстерү» ярдәмче 

программасы паспортында: 

«Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре һәм чыганаклары» юлын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру өчен кирәкле финанс 

ресурслары – 2 386,56 млн.сум, шул исәптән: 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы – 

1 000,142 млн.сум; 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы – 1 057,268 млн.сум 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган бюджеттан тыш чыга-

наклар акчасы – 329,15 млн.сум (шул исәптән инвесторлар 

акчасы). 

Ярдәмче программаны тормышка ашыруга еллар буенча бюд-

жет ассигнованиеләре күләме түбәндәгеләрне тәшкил итә: 
 

(млн.сум) 

Ел Барлыгы Җәлеп итәргә 
планлаштырыла 

торган феде-
раль бюджет 

акчасы 

Татарстан 
Республикасы 

бюджеты 
акчасы 

Җәлеп итәргә 
планлаштырыла 

торган бюджеттан 
тыш чыганаклар 

акчасы 

2014  640,8  – 552,6 88,2 

2015 328,345 239,482 47,923 40,94 
2016 735,358 434,76 288,598 12,0 

2017 401,949 325,9 56,049 20,0 
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2018 120,349 – 56,049 64,3 

2019 148,859 – 56,049 92,81 

2020  10,9 – – 10,9 

2021  – – – – 

2022  – – – – 

 

Чараларны һәм объектларны финанслау күләмнәре төрле 

дәрәҗәләрдәге бюджетларны эшләгәндә тәгаенләнергә тиеш»; 

 

«Ярдәмче программаның көтелә торган соңгы нәтиҗәләре» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

 

«Ярдәмче про-

грамманы тор-

мышка ашыру-

дан көтелә тор-

ган соңгы 

нәтиҗәләр 

2022 елга түбәндәге нәтиҗәләргә ирешелгән булырга тиеш: 

хезмәт күрсәтелгән пассажирлар – 3,4 млн.кеше; 

хезмәт күрсәтелгән йөкләр – 5994,2 тонна»; 

 

 

ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә); 

 

«2014 – 2022 елларга автомобиль, шәһәр электр транспортын, шул исәптән 

метроны үстерү» ярдәмче программасы паспортында: 

«Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре һәм чыганаклары» юлын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру өчен кирәкле 

финанс ресурслары 26 535,019 млн.сум тәшкил итә, шул 

исәптән: 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет ак-

часы – 160,0 млн.сум; 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы –            

20 910,509 млн.сум; 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган бюджеттан тыш чыга-

наклар акчасы – 5 464,51 млн.сум (шул исәптән инвесторлар 

акчасы). 

Ярдәмче программаны тормышка ашыруга еллар буенча 

бюджет ассигнованиеләре күләме түбәндәгеләрне тәшкил 

итә: 
                                                                                             (млн.сум) 

Ел Барлыгы Җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган феде-

раль бюджет 

акчасы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

акчасы 

Җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган 

бюджеттан тыш 

чыганаклар 
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акчасы 

2014  2 707,515 – 2  707,515 – 

2015  3 454,149 160,0 3 244,149 50,0 

2016  3 185,514 – 3 175,514 10,0 

2017  2 239,445 – 2 089,445 150,0 

2018  2 679,016 – 1 938,726 740,29 

2019  2 679,09 – 1 938,79 740,3 

2020  2 031,91 – 1 938,79 93,12 

2021 3 779,19 – 1 938,79 1 840,4 

2022 3 779,19 – 1 938,79 1 840,4 

 

Чараларны һәм объектларны финанслау күләмнәре төрле 

дәрәҗәләрдәге бюджетларны эшләгәндә тәгаенләнергә ти-

еш»; 

 

«Ярдәмче программаның көтелә торган соңгы нәтиҗәләре» юлында сигезенче 

абзацта «46,8» саннарын «32,5» саннарына алмаштырырга; 

 

ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә); 

 

«2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасында логистика үзәкләре челтәрен 

үстерү» ярдәмче программасында: 

ярдәмче программа паспортының «Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче программаны 

финанслау күләмнәре 

һәм чыганаклары 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру өчен кирәкле 

финанс ресурслары – 3 346,325 млн.сум, шул исәптән 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган: 

федераль бюджет акчасы – 513,47 млн.сум; 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы – 976,855 

млн.сум; 

бюджеттан тыш чыганаклар акчасы – 1 856,0 млн.сум. 

Ярдәмче программаны тормышка ашыруга еллар буенча 

бюджет ассигнованиеләре күләме түбәндәгеләрне 

тәшкил итә:                                                                                                    
 

(млн.сум) 

Ел Барлыгы Җәлеп итәргә планлаштырыла торган акча 

Россия 

Федерациясе 

бюджеты 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

бюджеттан 

тыш 

чыганаклар 

2014 1 197,517 220,662 976,855 – 

2015 292,808 292,808 – – 

2016 – – – – 

2017 – – – – 
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2018 100,0 – – 100,0 

2019 300,0 – – 300,0 

2020 500,0 – – 500,0 

2021 500,0 – – 500,0 

2022 456,0 – – 456,0 

 

Чараларны һәм объектларны финанслау күләмнәре 

төрле дәрәҗәләрдәге бюджетларны эшләгәндә 

тәгаенләнергә тиеш»; 

 

«2014 – 2022 елларга автомобиль юллары челтәрен камилләштерү, үстерү һәм 

саклау» ярдәмче программасы паспортында: 

«Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре һәм чыганаклары» юлын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче 

программа-

ны финанс-

лау күләм-

нәре һәм 

чыганак-

лары 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру өчен кирәкле финанс 

ресурслары 229 910,183 млн.сум тәшкил итә, шул исәптән җәлеп 

итәргә планлаштырыла торган: 

федераль бюджет акчасы – 84 872,857 млн.сум; 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы – 141 122,035 млн.сум, 

шул исәптән 7 388, 04 млн.сум – «Татарстан Республикасы Инве-

стиция-венчур фонды» коммерциячел булмаган оешмасы тарафын-

нан эшләнгән 2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасының 

социаль тармакларын һәм иҗтимагый инфраструктурасын үстерү 

концепциясен тормышка ашыру кысаларында юл хуҗалыгы 

инфраструктурасын төзү, реконструкцияләү һәм капиталь ремонт-

лау чараларына; 

муниципаль юл фондлары акчасы – 2 944,2 млн.сум; 

бюджеттан тыш чыганаклар (Моношәһәрләрне үстерү федераль 

фонды) акчасы – 971,091 млн.сум. 

Ярдәмче программаны тормышка ашыруга еллар буенча бюджет ас-

сигнованиеләре күләме түбәндәгеләрне тәшкил итә: 

 
(млн.сум) 

Ел Барлыгы Җәлеп 

итәргә 

план-

лаштырыла 

торган фе-

дераль 

бюджет 

акчасы 

Татарстан 

Республи-

касы бюд-

жеты 

акчасы  

Җәлеп 

итәргә 

планлаш-

тырыла 

торган му-

ниципаль 

юл фонд-

лары 

акчасы 

Җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган 

бюджеттан тыш 

чыганаклар 

акчасы 

(Моношәһәр-

ләрне үстерү 

федераль 

фонды) 

2014  33 021,367 10 426,591 21 911,176 683,6 – 

2015  33 737,494 8 976,922 23 671,372 680,7 408,5 

2016  38 789,566 11 106,118 26 567,034 785,1 331,314 



10 

2017  21 029,576 9 333,226 10 670,273 794,8 231,277 

2018  20 170,332 9 030,0 11 140,332 – – 

2019  20 790,462 9 000,0 11 790,462 – – 

2020  20 790,462 9 000,0 11 790,462 – – 

2021  20 790,462 9 000,0 11 790,462 – – 

2022  20 790,462 9 000,0 11 790,462 – – 

 

Чараларны һәм объектларны финанслау күләмнәре төрле 

дәрәҗәләрдәге бюджетларны эшләгәндә тәгаенләнергә тиеш»; 

 

«Ярдәмче программаның көтелә торган соңгы нәтиҗәләре» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

 

«Ярдәмче 

программаны 

тормышка 

ашырудан 

көтелә тор-

ган соңгы 

нәтиҗәләр 

2022 елга Ярдәмче программаны тормышка ашырудан көтелә тор-

ган соңгы нәтиҗәләр: 

Татарстан Республикасының норматив таләпләргә җавап бирми 

торган төбәк әһәмиятендәге юллары өлеше – 53,3 процент; 

гомуми файдаланудагы элемтә юллары челтәренә кадәр каты 

өслекле юллары булган торак пунктларның чагыштырма авырлыгы 

– 83,7 процент; 

гомуми файдаланудагы (федераль һәм төбәк әһәмиятендәге) юллар 

озынлыгына асфальтобетон өслекле юллар мөнәсәбәте – 86,7 про-

цент»; 
 

 

ярдәмче программага 1, 3, 4 нче кушымталарны яңа редакциядә бәян итәргә 

(карарга теркәлә); 

 

«2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының транспорт комплексында 

дәүләт сәясәтен камилләштерү» ярдәмче программасында: 

ярдәмче программа паспортының «Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Ярдәмче програм-

маны финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру өчен кирәкле фи-

нанс ресурслары 603,113 млн.сум тәшкил итә. Финанслау 

чыганагы – Татарстан Республикасы бюджеты. 

Ярдәмче программаны тормышка ашыруга еллар буенча 

бюджет ассигнованиеләре күләме түбәндәгеләрне тәшкил 

итә: 
                                                                                                   (млн.сум) 

Ел Барлыгы Татарстан 

Республикасы бюджеты 

акчасы 

2014  70,238 70,238 

2015  73,499 73,499 

2016  76,24 76,24 

2017  60,975 60,975 

2018  62,929 62,929 

2019  64,808 64,808 

2020  64,808 64,808 

2021  64,808 64,808 

2022  64,808 64,808 

 

Чараларны һәм объектларны финанслау күләмнәре төрле 

дәрәҗәләрдәге бюджетларны эшләгәндә тәгаенләнергә 

тиеш»; 

 

«2014 – 2022 елларга транспорт комплексында энергия саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеген күтәрү» ярдәмче программасы паспортында: 

«Ярдәмче программаның көтелә торган соңгы нәтиҗәләре» юлында өченче 

абзацта «3092» саннарын «800» саннарына алмаштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 
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