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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2020 елга кадәр 

Татарстан Республикасы сәламәтлек 

саклау системасын үстерү» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел, 

1 июль, 461 нче карары белән расланган 

«2020 елга кадәр Татарстан 

Республикасы сәламәтлек саклау 

системасын үстерү» дәүләт 

программасына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2020 елга кадәр 

Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау системасын үстерү» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел, 1 июль, 461 нче карары белән (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 15 май, 319 нчы, 2014 ел, 10 

декабрь, 966 нчы, 2015 ел, 30 октябрь, 821 нче, 2016 ел, 12 апрель, 215 нче, 2016 ел, 

22 сентябрь, 674 нче, 2017 ел, 13 гыйнвар, 4 нче, 2017 ел, 13 февраль, 80 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып)  расланган «2020 елга кадәр 

Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау системасын үстерү» дәүләт 

программасына (алга таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Программа паспортында: 
«Ярдәмче программалар исемлеге» юлында «Бюджет инвестицияләре һәм 

капиталь ремонт» сүзләрен «Үстерү» сүзенә алмаштырырга; 
«Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре*» юлын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә:  
 

«Ярдәмче 
программаны 
финанслау 
күләмнәре* 

Программа буенча барлыгы – 739 710 541,8 мең сум (өстәмә 

ихтыяҗны исәпкә алып), шул исәптән: 

чыганагы билгеләнгән – 407 926 859,1 мең сум, шулардан: 

алдан бәяләү буенча җәлеп итәргә планлаштырыла торган 
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федераль бюджет акчасы – 9 887 981,5 мең сум (2013 елдан 

2020 елга кадәр), шул исәптән: 

2014 ел – 2 327 823,7 мең сум, 

2015 ел – 3 062 563,7 мең сум, 

2016 ел – 2 701 279,1 мең сум, 

2017 ел – 933 765,7 мең сум, 

2018 ел – 430 774,2 мең сум, 

2019 ел – 421 574,0 мең сум, 

2020 ел – 5 715,9 мең сум; 

алдан бәяләү буенча Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы – 74 109 348,0 мең сум, шул исәптән: 

2013 ел – 5 660 285,2 мең сум, 

2014 ел – 4 299 389,0 мең сум, 

2015 ел – 8 256 404,5 мең сум, 

2016 ел – 12 321 925,6 мең сум, 

2017 ел – 13 662 667,1 мең сум, 

2018 ел – 11 236 265,1 мең сум, 

2019 ел – 11 480 412,7 мең сум, 

2020 ел – 7 191 998,8 мең сум; 
алдан бәяләү буенча Татарстан Республикасы бюджетыннан 
Татарстан Республикасының Мәҗбүри медицина иминияте 
территориаль фондына бирелә торган бюджетара 
трансфертлар – 150 731 725,6 мең сум, шул исәптән: 
2013 ел – 15 943 700,6 мең сум, 
2014 ел – 18 237 595,8 мең сум, 
2015 ел – 19 525 405,6 мең сум, 
2016 ел – 19 267 098,7 мең сум, 
2017 ел – 19 448 938,4 мең сум, 
2018 ел – 19 555 219,7 мең сум, 

2019 ел – 19 650 180,6 мең сум, 

2020 ел – 19 103 586,2 мең сум; 

алдан бәяләү буенча җәлеп итәргә планлаштырыла торган 

мәҗбүри медицина иминияте акчасы –  

173 197 804,0 мең сум, шул исәптән: 

2013 ел – 13 915 012,8 мең сум, 

2014 ел – 17 892 587,8 мең сум, 

2015 ел – 19 349 897,9 мең сум, 

2016 ел – 19 688 150,1 мең сум, 

2017 ел – 20 344 036,3 мең сум, 

2018 ел – 26 405 362,2 мең сум, 

2019 ел – 28 441 623,2 мең сум, 

2020 ел – 27 161 133,7 мең сум; 
өстәмә ихтыяҗ – 331 783 682,7 мең сум (2013 елдан 2020 
елга кадәр), чыганагы билгеләнмәгән, шул исәптән: 

2013 ел – 8 241 505,5 мең сум, 

2014 ел – 17 181 285,9 мең сум, 



3 

2015 ел – 16 243 661,7 мең сум, 

2016 ел – 36 115 745,6 мең сум, 

2017 ел – 56 202 291,2 мең сум, 
2018 ел – 59 641 235,4 мең сум, 
2019 ел – 66 028 923,1 мең сум, 
2020 ел – 72 129 034,3 мең сум. 
 

1 нче ярдәмче программа. «Авыруларны профилактикалау 

һәм сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру. Беренчел 

медицина-санитария ярдәмен үстерү»
*
 

Барлыгы – 46 869 398,6 мең сум (өстәмә ихтыяҗны исәпкә 
алып), шул исәптән: 
чыганагы билгеләнгән – 41 013 723,3 мең сум (2013 елдан 
2020 елга кадәр); 
өстәмә ихтыяҗ – 5 855 675,3 мең сум  (2013 елдан 2020 елга 
кадәр), чыганагы билгеләнмәгән. 

2 нче ярдәмче программа. «Махсуслаштырылган, шул 

исәптән югары технологияле медицина ярдәме, ашыгыч, 

шул исәптән махсуслаштырылган ашыгыч медицина ярдәме 

күрсәтүне, медицина эвакуациясен камилләштерү»
*
 

Барлыгы – 210 855 878,5 мең сум (өстәмә ихтыяҗны исәпкә 

алып), шул исәптән: 

чыганагы билгеләнгән – 151 748 789,6 мең сум (2013 елдан 

2020 елга кадәр); 

өстәмә ихтыяҗ – 59 107 088,9 мең сум (2013 елдан 2020 елга 

кадәр), чыганагы билгеләнмәгән. 

3 нче ярдәмче программа. «Дәүләт-шәхси партнерлыгын 

үстерү»
*
 

Барлыгы – 4 465 316,9 мең сум (2013 елдан 2020 елга кадәр), 

шулардан чыганагы билгеләнгән – 4 465 316,9 мең сум 

(2013 елдан 2020 елга кадәр). 

4 нче ярдәмче программа. «Ана һәм бала сәламәтлеген 

саклау»
*
 

Барлыгы – 5 991 674,1 мең сум (өстәмә ихтыяҗны исәпкә 

алып), шул исәптән: 

чыганагы билгеләнгән – 2 597 320,5 мең сум (2013 елдан 

2020 елга кадәр); 
өстәмә ихтыяҗ – 3 394 353,6 мең сум (2013 елдан 2020 елга 
кадәр), чыганагы билгеләнмәгән. 

5 нче ярдәмче программа. «Медицина тернәкләндерүен һәм 

шифаханә-курорт дәвалавын (шул исәптән балаларны) 

үстерү»
*
 

Барлыгы – 6 198 773,2 мең сум (өстәмә ихтыяҗны исәпкә 
алып), шул исәптән: 
чыганагы билгеләнгән – 1 552 263,2 мең сум (2013 елдан 
2020 елга кадәр); 
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өстәмә ихтыяҗ – 4 646 510,0 мең сум, чыганагы 
билгеләнмәгән (2013 елдан 2020 елга кадәр). 

6 нчы ярдәмче программа. «Паллиатив ярдәм күрсәтү, шул 

исәптән балаларга»
*
 

Барлыгы – 136 997,5 мең сум (2013 елдан 2020 елга кадәр), 
шулардан чыганагы билгеләнгән – 136 997,5 мең сум               
(2013 елдан 2020 елга кадәр). 

7 нче ярдәмче программа. «Сәламәтлек саклау системасын 

кадрлар белән тәэмин итү»
*
 

Барлыгы – 192 317 279,2 мең сум (2013 елдан 2020 елга 
кадәр) өстәмә ихтыяҗны исәпкә алып, шулардан: 
чыганагы билгеләнгән – 8 267 746,0 мең сум (2013 елдан 
2020 елга кадәр); 
өстәмә ихтыяҗ – 184 049 533,2 мең сум (2013 елдан 2020 
елга кадәр), чыганагы билгеләнмәгән. 

8 нче ярдәмче программа. «Дарулар белән тәэмин итү 

системасын, шул исәптән амбулатория шартларында 

камилләштерү»
*
 

Барлыгы – 69 414 623,8 мең сум (өстәмә ихтыяҗны исәпкә 
алып), шул исәптән: 
чыганагы билгеләнгән – 8 442 433,1 мең сум (2013 елдан 
2020 елга кадәр); 
өстәмә ихтыяҗ – 60 972 190,7 мең сум (2013 елдан 2020 елга 
кадәр), чыганагы билгеләнмәгән. 

9 нчы ярдәмче программа. «Сәламәтлек саклауда 

мәгълүматлаштыруны үстерү»
*
 

Барлыгы – 1 607 720,9 мең сум (2013 елдан 2020 елга кадәр), 
шулардан өстәмә ихтыяҗ – 1 607 720,9 мең сум (2013 елдан 
2020 елга кадәр), чыганагы билгеләнмәгән. 

10 нчы ярдәмче программа. «Татарстан Республикасын 

территориаль планлаштыру системасын камилләштерү»
*
 

Барлыгы – 176 003 628,6 мең сум (өстәмә ихтыяҗны исәпкә 

алып), шул исәптән: 

чыганагы билгеләнгән – 163 853 018,5 мең сум (2013 елдан 

2020 елга кадәр); 
өстәмә ихтыяҗ – 12 150 610,1 мең сум (2013 елдан 2020 елга 
кадәр), чыганагы билгеләнмәгән. 

11 нче ярдәмче программа. «2014 – 2016 елларга Татарстан 

Республикасының сәламәтлек саклау системасын 

перинаталь үзәкне проектлау, төзү һәм эксплуатациягә 

кертү өлешендә модернизацияләү»
*
 

Барлыгы – 1 274 630,8 мең сум, шулардан чыганагы 
билгеләнгән – 1 274 630,8 мең сум (2014 елдан 2016 елга 
кадәр). 
12 нче ярдәмче программа. «2020 елга кадәр Татарстан 
Республикасы сәламәтлек саклау системасын үстерү» 
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дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 
инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь 
ремонт» 
Барлыгы – 24 574 619,7 мең сум, шулардан чыганагы 
билгеләнгән – 24 574 619,7 мең сум (2015 – 2019 еллар)»; 

 

Программаның II бүлегендә «Ярдәмче программалар исемлеге» бүлекчәсенең 

алтмыш җиденче абзацында «Бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» 

сүзләрен «Үстерү» сүзенә алмаштырырга; 

Программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Программа буенча барлыгы – 739 710 541,8 мең сум (өстәмә ихтыяҗны исәпкә 

алып), шул исәптән: 

чыганагы билгеләнгән – 407 926 859,1 мең сум, шулардан: 

алдан бәяләү буенча җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет 

акчасы – 9 887 981,5 мең сум (2013 елдан 2020 елга кадәр); 

алдан бәяләү буенча Татарстан Республикасы бюджеты акчасы –  

74 109 348,0 мең сум (2013 елдан 2020 елга кадәр); 

алдан бәяләү буенча Татарстан Республикасы бюджетыннан Татарстан 

Республикасының Мәҗбүри медицина иминияте территориаль фондына бирелә 

торган бюджетара трансфертлар – 150 731 725,6 мең сум; 

алдан бәяләү буенча җәлеп итәргә планлаштырыла торган ММИ акчасы –                    

173 197 804,0 мең сум (2013 елдан 2020 елга кадәр); 

өстәмә ихтыяҗ – 331 783 682,7 мең сум (2013 елдан 2020 елга кадәр), 

чыганагы билгеләнмәгән. 

Федераль бюджет һәм Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

Программаны тормышка ашыруны ресурслар белән тәэмин итү бюджет циклы 

кысаларында ел саен тәгаенләнергә тиеш.»; 

«2020 елга кадәр Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау системасын 

үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» 12 нче ярдәмче 

программада (алга таба – 12 нче ярдәмче программа): 

12 нче ярдәмче программа исемендә «Бюджет инвестицияләре һәм капиталь 

ремонт» сүзләрен «Үстерү» сүзенә алмаштырырга; 

12 нче ярдәмче программа паспортында: 
«Ярдәмче программа исемлеге» юлында «Бюджет инвестицияләре һәм 

капиталь ремонт» сүзләрен «Үстерү» сүзенә алмаштырырга; 
«Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә:  

 

«Ярдәмче програм-
маны финанслау 
күләмнәре  

Барлыгы – алдан бәяләү буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән 24 574 619,7 мең сум, шул 

исәптән: 
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2015 елда – 3 094 033,8 мең сум; 
2016 елда – 7 709 175,9 мең сум; 
2017 елда – 6 661 410,0 мең сум; 
2018 елда – 3 780 000,0 мең сум; 

2019 елда – 3 330 000,0 мең сум. 
Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 
ярдәмче программаны тормышка ашыруны ресурслар белән 
тәэмин итү бюджет циклы кысаларында ел саен 
тәгаенләнергә тиеш»; 

 

12 нче ярдәмче пограмманың III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Барлыгы – Татарстан Республикасы бюджет акчасы исәбеннән 24 574 619,7 

мең сум, шул исәптән: 

Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) милкендәге социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт, 

шулардан: 

2015 елда – 3 094 033,8 мең сум; 

2016 елда – 7 709 175,9 мең сум, шул исәптән «Татарстан Республикасы 

Инвестиция-венчур фонды» коммерциячел булмаган оешмасы тарафыннан 

эшләнгән 2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасының социаль тармакларын 

һәм иҗтимагый инфраструктурасын үстерү концепциясен тормышка ашыру 

кысаларында сәламәтлек саклау объектларын модернизацияләү, төзү, 

реконструкцияләү һәм капиталь ремонтлау чараларына, шулардан 2016 елда –  

4 381 060,0 мең сум. 

2017 елда – 6 661 410,0 мең сум, шул исәптән «Татарстан Республикасы 

Инвестиция-венчур фонды» коммерциячел булмаган оешмасы тарафыннан 

эшләнгән 2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасының социаль тармакларын 

һәм иҗтимагый инфраструктурасын үстерү концепциясен тормышка ашыру 

кысаларында сәламәтлек саклау объектларын модернизацияләү, төзү, 

реконструкцияләү һәм капиталь ремонтлау чараларына, шулардан 2017 елда –  

3 331 410,0 мең сум. 

2018 елда – 3 780 000,0 мең сум; 

2019 елда – 3 330 000,0 мең сум.  

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән Ярдәмче программаны 

тормышка ашыруны ресурслар белән тәэмин итү бюджет циклы кысаларында ел 

саен тәгаенләнергә тиеш.»; 
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12 нче ярдәмче программаның «Программаның максаты, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм Ярдәмче 

программа чаралары буенча финанслау*» таблицасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Программаның максаты, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм Ярдәмче программа чаралары буенча 

финанслау  

 
Бурыч 

исеме 

Төп чаралар 

исеме 

Үтәүчеләр Төп 

чара-

ларны 

үтәү 

вакыт-

лары 

Соңгы 

нәтиҗәләрне 

бәяләү 
индикатор-

лары, үлчәү 

берәмлекләре 

Индикаторларның мәгънәләре Финанслау чыганагын күрсәтеп финанслау 

2
0
1
4

 е
л
 

2
0
1
5

 е
л
 

2
0
1
6

 е
л
 

2
0
1
7

 е
л
 

2
0
1
8

 е
л
 

2
0
1
9

 е
л
 

2
0
2
0

 е
л
 

чыга-

нак 

күләме, мең сум 

2
0
1
5

 е
л
 

2
0
1
6

 е
л
 

2
0
1
7

 е
л
 

2
0
1
8

 е
л
 

2
0
1
9

 е
л
 

2
0
2
0

 е
л
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Медицина ярдәменнән һәркем файдалана алуны тәэмин итү һәм медицина хезмәтләренең нәтиҗәлелеген арттыру 
 

Сәламәт-

лек сак-

лауны 

оештыру-

ның сис-

темалы-

лыгын 

тәэмин 

итү 

Сәламәтлек сак-

лау объектлары-

ның матди-техник 

базасын ныгыту 

ТР ТАһ 

ТКХМ, ТР 

ССМ 

2015 – 

2020   

еллар 

2020 елга 

Татарстан 

Республика-

сы дәүләт 

сәламәтлек 

саклау 

оешмалары-

ның гомуми 

санында 

биналары 

авария хә-

лендә бул-

ган яки ка-

питаль ре-

монт таләп 

иткән Та-

тарстан Рес-

публикасы 

дәүләт сәла-

мәтлек сак-

лау оешма-

лары өлеше, 

процент 

52,3 50,0 45,5 41,1 37,8 34,2 30,0 Татар-

стан 

Рес-

пуб-

ликасы 

бюд-

жеты 

 

3 094 033,8 7 709 175,9 3 330 000,0 3 780 000,0 3 330 000,0 - 

«Татарстан Рес-

публикасы Инвес-

тиция-венчур 

фонды» коммер-

циячел булмаган 

оешмасы тарафын-

нан эшләнгән 2016 

– 2020 елларга 

Татарстан Респуб-

ликасының со-

циаль тармакларын 

һәм иҗтимагый 

инфраструктура-

сын үстерү кон-

цепциясен тор-

мышка ашыру 

кысаларында сәла-

мәтлек саклау объ-

ектларын модерни-

зацияләү, төзү, 

реконструкцияләү 

ТР ФМ, ТР 

ИМ, ТР ТАһ 

ТКХМ, ТР 

ССМ, 

«ИВФ» КБО 

(киле-шү 

буенча) 

2016 – 

2020   

еллар 

- 4 381 

060,0 

3 331 

410,0 

- - -»; 
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һәм капиталь ре-

монтлау чаралары 

 

 

Программага 1 нче кушымтада: 

301 – 312 юлларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
12 нче ярдәмче программа. «2020 
елга кадәр Татарстан 
Республикасы сәламәтлек саклау 
системасын үстерү» дәүләт 
программасы кысаларында 
социаль һәм инженерлык инфра-
структурасын үстерү» 

24 574 619,7 0,0 0,0 3 094 033,8 7 709 175,9 6 661 410,0 3 780 000,0 3 330 000,0 0,0 

билгеләнгән тәртиптә җәлеп 
итәргә планлаштырыла торган 
федераль бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Татарстан Республикасы 
бюджетыннан Татарстан 
Республикасының Мәҗбүри 
медицина иминияте терри-
ториаль фонды бюджетына 
медицина оешмаларын өстен-
лекле бер каналлы ММИ 
системасы аша финанлсауга һәм 
эшләмәүче халыкны мәҗбүри 
медицина иминиятләве өчен  
иминият түләүләрен тормышка 
ашыруга бирелә торган 
бюджетара трансфертлар исәпкә 
алынган Татарстан Республикасы 
бюджеты, шул исәптән: 

24 574 619,7 0,0 0,0 3 094 033,8 7 709 175,9 6 661 410,0 3 780 000,0 3 330 000,0 0,0 

Татарстан Республикасы бюд-
жеты, шул исәптән: 

24 574 619,7 0,0 0,0 3 094 033,8 7 709 175,9 6 661 410,0 3 780 000,0 3 330 000,0 0,0 

Татарстан Республикасы дәүләт 
(муниципаль) милкенең социаль 
һәм  инженер инфраструкту-
расына бюджет инвестицияләре 
һәм капиталь ремонт  

16 862 149,7 0,0 0,0 3 094 033,8 3 328 115,9 3 330 000,0 3 780 000,0 3 330 000,0 0,0 
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«ИВФ» ФБ эшләгән 2016 – 2020 
елларга Татарстан Республи-
касының социаль өлкәләрен һәм 
иҗтимагый инфраструктурасын 
үстерү концепциясен тормышка 
ашыру кысаларында сәламәтлек 
саклау объектларын модерни-
зацияләү, төзү, реконструкциядәү 
һәм капиталь ремонт ясау буенча 
чаралар  

7 712 470,0 0,0 0,0 0,0 4 381 060,0 3 331 410,0 0,0 0,0 0,0 

Татарстан Республикасы бюд-
жетыннан Татарстан Респуб-
ликасының Мәҗбүри медицина 
иминияте территориаль фонды 
бюджетына медицина оешма-
ларын өстенлекле бер каналлы 
ММИ системасы аша финанс-
лауга һәм эшләмәүче халыкны 
мәҗбүри медицина иминиятләве 
өчен  иминият түләүләрен 
тормышка ашыруга бирелә 
торган бюджетара трансфертлар  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

билгеләнгән тәртиптә җәлеп итү 
планлаштырылган ММИ акчасы  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

БАРЛЫГЫ 407 926 859,1 35 523 483,8 42 757 396,3 50 194 271,7 53 978 453,5 54 389 407,5 57 627 621,2 59 993 790,5 53 462 434,6 

шул исәптән: 

билгеләнгән тәртиптә җәлеп итү 

планлаштырылган федераль 

бюджет 

9 887 981,5 4 485,2 2 327 823,7 3 062 563,7 2 701 279,1 933 765,7 430 774,2 421 574,0 5 715,9 

Татарстан Республикасы бюд-
жетыннан Татарстан Республи-
касының Мәҗбүри медицина 
иминияте территориаль фонды 
бюджетына медицина оеш-
маларын өстенлекле бер каналлы 
ММИ системасы аша финанс-
лауга һәм эшләмәүче халыкны 
мәҗбүри медицина иминиятләве 

224 841 073,6 21 603 985,8 22 536 984,8 27 781 810,1 31 589 024,3 33 111 605,5 30 791 484,8 31 130 593,3 26 295 585,0 
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өчен  иминият түләүләрен 
тормышка ашыруга бирелә 
торган бюджетара трансфертлар 
исәпкә алынган Татарстан 
Республикасы бюджеты, шул 
исәптән: 
Татарстан Республикасы 
бюджеты  

74 109 348,0 5 660 285,2 4 299 389,0 8 256 404,5 12 321 925,6 13 662 667,1 11 236 265,1 11 480 412,7 7 191 998,8»; 

 

Программага 2 нче кушымтада «Бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» сүзләрен «Үстерү» сүзенә 

алмаштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры              А.В.Песошин 
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