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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «2014 – 2020 елларга 
Татарстан Республикасы халкын 
сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь 
хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән 
тәэмин итү» дәүләт программасын 
раслау турында» 2014 ел, 30 апрель, 289 
нчы карары белән расланган «2014 – 
2020 елларга Татарстан Республикасы 
халкын сыйфатлы торак һәм торак-
коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү 
белән тәэмин итү» дәүләт 
программасына үзгәрешләр кертү 
хакында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык 

хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт программасын раслау турында» 2014 

ел, 30 апрель, 289 нчы карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2014 ел, 13 декабрь, 985 нче; 2015 ел, 20 март, 179 нчы; 2015 ел, 15 

сентябрь, 677 нче; 2015 ел, 9 декабрь, 931 нче; 2016 ел, 31 май, 362 нче; 2016 ел, 21 

сентябрь, 669 нчы; 2016 ел, 20 декабрь, 954 нче; 2017 ел, 18 февраль, 102 нче; 2017 ел, 

30 май, 322 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-

коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт программасына 

(алга таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

Программа паспортында: 

«Ярдәмче программалар исемлеге» юлының җиденче абзацында «Бюджет 

инвестицияләре һәм капиталь ремонт» сүзләрен «Үстерү» сүзләренә алмаштырырга; 



«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 94 453 969,4 мең 

сум тәшкил итә, шул исәптән:  
 (мең сум) 

Ел  Барлык 

акча 
 

Татарстан 

Респуб-

ликасы 

бюджеты 

акчасы  

Җәлеп итәргә планлаштырыла торган акча  

федераль 
бюджет 

Дәүләт 

корпорациясе 

– Торак-

коммуналь 

хуҗалыкны 

реформалаш-

тыруга 

булышлык 

күрсәтү 

фонды  

«Моношә-
һәрләрне 

үстерү 

фонды» 
коммерция-

чел 

булмаган 
оешма  

җирле 

бюджет-

лар  

бюджет-

тан тыш 

чыганак-

лардан  

2014 8096056,1 2455333,2 93697,7 2305397,7 - 1071945,0 2169682,5 

2015 13058360,5 8216205,3 476375,4 943296,5 - 1072931,0 2349552,3 

2016 14077710,8 8569087,5 527497,6 1437408,2 160612,4 1071474,0 2311631,1 

2017 23201605,8 16084396,6 2930254,7 - 398962,2 1073051,0 2714941,2 

2018 16468105,2 12581868,2 43880,6 - - 1072749,0 2769607,4 

2019 14419598,9 10586477,7 43880,6 - - 1072931,0 2716309,6 

2020 5132532,1  1853769,2 - -  1072931,0 2205831,9 

Бары-

сы  

94453969,4 60347137,7 4115586,6 4686102,4 559574,6 7508012,0 17237556,1 

 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен 

төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 

 

Программаның 2 бүлегенең 2.7 бүлекчәсендә «Бюджет инвестицияләре һәм 

капиталь ремонт» сүзләрен «Үстерү» сүзләренә алмаштырырга; 

Программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Программаны тормышка ашыруны финанслар белән тәэмин итү фаразы 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы һәм билгеләнгән тәртиптә җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган федераль бюджет, Дәүләт корпорациясе – Торак-коммуналь 

хуҗалыкны реформалаштыруга булышлык күрсәтү фонды, җирле бюджетлар һәм 

бюджеттан тыш чыганаклар акчасы исәбеннән гамәлгә ашырыла. 

2014 – 2020 елларда Программаны финанслауның фаразлана торган гомуми 

күләме 94 453 969,4 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 
 

(мең сум) 

Ел  Барлык 

акча 

Татарстан 

Республи-

касы 

бюджеты 

акчасы  

Җәлеп итәргә планлаштырыла торган акча  

федераль 

бюджет 

Дәүләт 

корпорациясе – 

Торак-

коммуналь 

хуҗалыкны 

реформалаш-

тыруга булыш-

«Моношәһәр-

ләрне үстерү 

фонды» 

коммерция-

чел булмаган 

оешма 

җирле 

бюджет-

лар 

бюджеттан 

тыш 

чыганаклар  



лык күрсәтү 

фонды  

2014 8096056,1 2455333,2 93697,7 2305397,7 - 1071945,0 2169682,5 

2015 13058360,5 8216205,3 476375,4 943296,5 - 1072931,0 2349552,3 

2016 14077710,8 8569087,5 527497,6 1437408,2 160612,4 1071474,0 2311631,1 

2017 23201605,8 16084396,6 2930254,7 - 398962,2 1073051,0 2714941,2 

2018 16468105,2 12581868,2 43880,6 - - 1072749,0 2769607,4 

2019 14419598,9 10586477,7 43880,6 - - 1072931,0 2716309,6 

2020 5132532,1 1853769,2 - -  1072931,0 2205831,9 

Бары-

сы  

94453969,4 60347137,7 4115586,6 4686102,4 559574,6 7508012,0 17237556,1 

 

Программа юнәлешләре буенча финанслау күләмнәре, тиешле бюджетлар 

мөмкинлекләреннән чыгып, ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Барлык чыганаклар исәбеннән Программаны ресурслар белән тәэмин итү һәм 

Программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнарының фараз бәяләмәсе бу Программага теркәлгән кушымтада китерелә.»; 

Программага кушымтада: 

«Ярдәмче программа исеме: «2015 – 2020 елларга бюджет инвестицияләре һәм 

социаль һәм инженер инфраструктурага капиталь ремонт» юлында «Бюджет 

инвестицияләре һәм капиталь ремонт» сүзләрен «Үстерү» сүзләренә алмаштырырга;  

«Татарстан Республикасы торак пунктларының төзекләндерү дәрәҗәсен 

күтәрү буенча республика чараларын тормышка ашыру» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 
«Татар-

стан 
Респуб-

ликасы 

торак 
пунктла-

рының 

төзеклән-
дерү дә-

рәҗәсен 

күтәрү 
буенча 

респуб-

лика ча-
раларын 

тормыш-

ка ашыру 

ТРТАТКХ

М, БИТИ, 
ГФ, ҖҮО 

(килешү 

буенча) 
 

2015 – 

2020 
еллар 

 

«Бюджет 

инвестициялә-
ре һәм 

социаль һәм 

инженер 
инфраструкту-

рага капиталь 

ремонт» 
ярдәмче 

программасы 

кысаларында 
яңа төзелгән 

яки капиталь 

ремонт 
ясалган 

төзекләндерү 

объектлары 
саны, 

берәмлек  

- - 140 62 58 58 58 - - 3425611,6 

ТРБ 

4393167,3 

ТРБ 

2000000,0 

ТРБ 
 

1089717,5 

ФБ 
 

2000000,0 

ТРБ 

2000000,0 

ТРБ 

*»; 

 

«Татарстан Республикасы торак пунктларының төзекләндерү дәрәҗәсен 

күтәрү буенча республика чараларын тормышка ашыру» юлыннан соң түбәндәге 

эчтәлекле юл өстәргә: 
«ИВФ КБО 

тарафыннан 

эшләнгән 2016 – 
2020 елларга 

Татарстан 

Республикасының 
социаль 

тармакларын һәм 

җәмәгать инфра-
структурасын 

үстерү концеп-

циясен тормышка 

ТРФМ, ИВФ 

КБО  (килешү 

буенча),  
ТР ТАТКХМ, 

ТРИМ, БИТИ, 

ГФ, ҖҮО 
(килешү 

буенча) 

2017 ел Татарстан 

Республикасы 

торак фонды-
ның гомуми 

күләмендә 

барлык төр 
уңайлыклар 

белән тәэмин 

ителгән торак 
фонды мәйда-

ны өлеше, % 

73,7 74,1 74,6 75,1 75,4 75,6 75,8 76,0 - - - 3737350,0 

ТРБ 

 
 

* * *»; 



ашыру кысала-
рында торак-

коммуналь 

хуҗалык объект-
ларын төзү, 

төзекләндерү, 

яңарту һәм 
капиталь ремонт 

һәм уңайлаштыру 

чаралары  

 

«Дәүләт программасы буенча барлыгы, шул исәптән:» һәм «Татарстан 

Республикасы бюджеты» юлларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«Дәүләт программасы буенча барлыгы, шул 

исәптән: 
8096056,1 13058360,5 14077710,8 23201605,8 16468105,2 14419598,9 5132532,1 

Татарстан Республикасы бюджеты 2455333,2 8216205,3 8569087,5 16084396,6 12581868,2 10586477,7 1853769,2»; 

 

кулланылган кыскартмалар исемлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Кулланылган кыскартмалар исемлеге: 

ФБ – җәлеп итү планлаштырылган федераль бюджет акчасы; 

ТКХ фонды – дәүләт корпорациясе – Торак-коммуналь хуҗалыкны үзгәртеп 

төзүгә булышлык күрсәтү фондының җәлеп итү планлаштырылган акчасы; 

МФ фонды – «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциячел булмаган 

оешмасының җәлеп итү планлаштырылган акчасы;  

ТРБ – Татарстан Республикасы бюджеты; 

ҖБ – җирле бюджетларның җәлеп итү планлаштырылган акчасы;  

ВБ – бюджеттан тыш чыганаклардан җәлеп итү планлаштырылган акча; 

ТР ТАТКХМ – Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-

коммуналь хуҗалык министрлыгы; 

ҖҮО – Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең җирле үзидарә 

органнары; 

ТР ЯЭһСМ – Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы; 

ТР МФМ – Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы; 

ТР ҖһММ – Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 

министрлыгы; 

ТР СһСМ – Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы; 

ТРФМ – Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы; 

ТРИМ – Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы; 

ИВФ КБО – «Татарстан Республикасы инвестиция-венчур фонды» 

коммерциячел булмаган оешмасы; 

ГФ – «Татарстан Республикасы газлаштыру, энергия саклау технологияләре 

һәм инженер челтәрләрен үстерү фонды» дәүләт казна учреждениесе; 

БИТИ – «Татарстан Республикасының Баш инвестиция-төзелеш идарәсе»; 

дәүләт казна учреждениесе; 

ДТИ – Татарстан Республикасының Дәүләт торак инспекциясе; 

ДТФ – «Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт торак 

фонды» коммерциячел булмаган оешмасы; 



Татлизинг – Татарстан Республикасының «Татлизинг» дәүләт унитар 

предприятиесе». 

«2015 – 2020 елларга бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм инженер 

инфраструктурага капиталь ремонт» ярдәмче программасында (алга таба: Ярдәмче 

программа): 

Ярдәмче программа исемендә «Бюджет инвестицияләре һәм  капиталь 

ремонт» сүзләрен «Үстерү» сүзенә алмаштырырга; 

Ярдәмче программа паспортында:  

«Ярдәмче программа исеме» юлында «Бюджет инвестицияләре һәм капиталь 

ремонт» сүзләрен «Үстерү» сүзенә алмаштырырга; 

«2015 – 2020 елларга бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм инженер 

инфраструктурага капиталь ремонт» 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм чыганаклар 
буенча бүлеп, Ярдәмче 
программаны финанслау 
күләмнәре  

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

44 627 665,9 мең сум тәшкил итә, шул исәптән:  
(мең сум) 

Ел Барлык акча 

 
Шул исәптән акча 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты  

«Моношәһәрләрне 

үстерү фонды» 
коммерциячел 

булмаган оешма 
2015 6582911,4 6582911,4  

2016 5345267,0 5184654,6 160612,4 

2017 14418276,7 12929597,0 398962,2 

2018 10150590,7 10150590,7 * 

2019 8130620,1 8130620,1 * 

2020 * * * 

Барлыгы  44627665,9 42978373,8 559574,6 

 

*Чараларны үтәү финанс чаралары бүлеп бирелүгә бәйле  

 

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

 

Ярдәмче программаның 2 бүлегенең сигезенче абзацын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

«Ярдәмче программаның максатларына ирешү өчен Программа кысаларында 

җәмәгать инфраструктурасы объектларын төзү, төзекләндерү, капиталь ремонт 

буенча чаралар, шулай ук «Татарстан Республикасының Инвестиция-венчур фонды» 

коммерциячел булмаган оешмасы тарафыннан эшләнгән 2016 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасының социаль тармакларын һәм җәмәгать 

инфраструктурасын үстерү концепциясен тормышка ашыру кысаларында торак-

коммуналь хуҗалык объектларын төзү, төзекләндерү, яңарту һәм капиталь ремонт 

һәм уңайлаштыру чаралары тормышка ашырылачак.»; 

3 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 



«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме Татарстан Республикасы 

бюджеты исәбеннән  44 627 665,9 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 
 

(мең сум) 

Ел Барлык акча Шул исәптән акча 

Татарстан Республикасы 

бюджеты 

«Моношәһәрләрне үстерү 

фонды» коммерциячел 

булмаган оешма 

2015 6582911,4 6582911,4  

2016 5345267,0 5184654,6 160612,4 

2017 14418276,7 12929597,0 398962,2 

2018 10150590,7 10150590,7 * 

2019 8130620,1 8130620,1 * 

2020 * * * 

Барлыгы  44627665,9 42978373,8 559574,6 

 

*Чараларны үтәү финанс чаралары бүлеп бирелүгә бәйле 

 

Искәрмә: Ярдәмче программа финанслау күләмнәре фараз характерында, 

тиешле дәрәҗәдәге бюджетлар мөмкинлекләреннән чыгып, ел саен тәгаенләнергә 

тиеш.»; 

Ярдәмче программага 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә 

(теркәлгән); 

Ярдәмче программага 2 нче кушымтада: 

«Бюджет инвестицияләре һәм капиталь ремонт» сүзләрен «Үстерү» сүзләренә 

алмаштырырга;  

3 нче таблицада: 

«2 бүлек буенча барлыгы» юлыннан соң түбәндәге эчтәлекле юллар өстәргә: 

 
«3. ИВФ КБО тарафыннан эшләнгән 2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасының социаль 

тармакларын һәм җәмәгать инфраструктурасын үстерү концепциясен тормышка ашыру кысаларында 

чаралар 
3.1. Татарстан 

Республикасы 

торак пунктлары 

ИВФ КБО тарафыннан 

эшләнгән 2016 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасының 

социаль тармакларын һәм 

җәмәгать инфраструктурасын 

үстерү концепциясен 

тормышка ашыру 

кысаларында торак-

коммуналь хуҗалык 

объектларын төзү, 

төзекләндерү, яңарту һәм 

капиталь ремонт һәм 

уңайлаштыру чаралары  

 ТРФМ, 

ИВФ 

КБО, ТР 

ТАТКХМ, 

ТРИМ 

 

ТРБ 3737350,0 

3 бүлек буенча барлыгы 3737350,0»; 

 

«2017 ел буенча БАРЛЫГЫ» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 



«2017 ел буенча БАРЛЫГЫ  14418276,7»; 

 

кулланылган кыскартмалар исемлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Кулланылган кыскартмалар исемлеге: 

ТРБ – Татарстан Республикасы бюджеты;  

МФ фонды – «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциячел булмаган 

оешмасы акчасы;  

ТР ТАһТКХМ – Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-

коммуналь хуҗалык министрлыгы; 

ҖҮО – Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең җирле үзидарә 

органнары; 

ТРФМ – Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы; 

ТРИМ – Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы; 

ИВФ КБО – «Татарстан Республикасы инвестиция-венчур фонды» 

коммерциячел булмаган оешмасы; 

ГФ – «Татарстан Республикасы газлаштыру, энергия саклау технологияләре 

һәм инженер челтәрләрен үстерү фонды» дәүләт казна учреждениесе; 

БИТИ – «Татарстан Республикасының Баш инвестиция-төзелеш идарәсе»; 

дәүләт казна учреждениесе; 

км – километр; 

СКВ – скважина; 

СЭБ – суэтем башнясы; 

ПТЭ – проект-тикшеренү эшләре; 

фт – фатир.». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 

 


