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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында яшьләр 

сәясәтен, физик культура һәм спортны 

үстерү» дәүләт программасын раслау 

турында» 2014 ел, 7 февраль, 73 нче 

карары белән расланган «2014 – 2020 

елларга Татарстан Республикасында 

яшьләр сәясәтен, физик культура һәм 

спортны үстерү» дәүләт програм-

масына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» 

дәүләт программасын раслау турында» 2014 ел, 7 февраль, 73 нче карары белән 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 9 апрель, 228 нче; 

2014 ел, 1 ноябрь, 831 нче; 2015 ел, 17 апрель, 263 нче; 2015 ел, 1 июнь, 396 нчы; 

2015 ел, 30 октябрь, 825 нче; 2016 ел, 31 март, 184 нче; 2016 ел, 22 сентябрь, 675 

нче; 2016 ел, 1 ноябрь, 804 нче; 2016 ел, 31 декабрь, 1085 нче; 2017 ел, 20 февраль, 

103 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 – 

2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм 

спортны үстерү» дәүләт программасына (алга таба – Программа) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

Программа паспортында «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны 

финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

2014 – 2020 елларда Программаны финанслауның гомуми 

күләме 40 176 461,4  мең сум тәшкил итә, шулардан:  

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән –                               
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Программаны 

финанслау 

күләмнәре  

36 820 149,6 мең сум, шул исәптән: 

2014 ел – 3 136 603,4 мең сум; 

2015 ел – 6 087 046,9 мең сум; 

2016 ел – 6 639 505,7 мең сум; 

2017 ел – 5 928 842,1 мең сум; 

2018 ел – 6 487 914,3 мең сум; 

2019 ел – 4 348 184,7 мең сум; 

2020 ел – 4 192 052,5 мең сум; 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 2 753 411,8 мең сум, шул исәптән: 

2014 ел – 92 977,9 мең сум; 

2015 ел – 187 728,9 мең сум; 

2016 ел – 525 288,0 мең сум; 

2017 ел – 985 599,0 мең сум; 

2018 ел – 898 190,0 мең сум; 

2019 ел – 54 000,0 мең сум; 

2020 ел – 9 628,0 мең сум; 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы исәбеннән – 602 900,0 мең сум, шул 

исәптән: 

2015 ел – 1 500,0 мең сум; 

2016 ел – 136 900 мең сум; 

2017 ел – 214 500,0 мең сум; 

2018 ел – 250 000,0 мең сум. 

Программаны финанслау күләме фараз характерында була һәм 

тиешле финанс елына бюджет проектын формалаштырганда ел 

саен тәгаенләнергә тиеш. 

Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы күләмнәре ел саен төзелә торган 

шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк»; 

 

Программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

2014 – 2020 елларда Программаны финанслауның гомуми күләме 

40 176 461,4 мең сум тәшкил итә, шулардан:   

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 36 820 149,6 мең сум, 

шул исәптән: 

2014 ел – 3 136 603,4 мең сум; 

2015 ел – 6 087 046,9  мең сум; 

2016 ел – 6 639 505,7 мең сум; 

2017 ел – 5 928 842,1  мең сум; 

2018 ел – 6 487 914,3 мең сум; 

2019 ел – 4 348 184,7 мең сум; 
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2020 ел – 4 192 052,5 мең сум; 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы исәбеннән –                

2 753 411,8 мең сум, шул исәптән: 

2014 ел – 92 977,9 мең сум; 

2015 ел – 187 728,9 мең сум; 

2016 ел – 525 288,0 мең сум; 

2017 ел – 985 599,0 мең сум; 

2018 ел – 898 190,0 мең сум; 

2019 ел – 54 000,0 мең сум; 

2020 ел – 9 628,0 мең сум; 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган бюджеттан тыш чыганаклар акчасы 

исәбеннән – 602 900,0 мең сум, шул исәптән: 

2015 ел – 1 500,0 мең сум; 

2016 ел – 136 900 мең сум; 

2017 ел – 214 500,0 мең сум; 

2018 ел – 250 000,0 мең сум. 

Программаны финанслау күләме фараз характерында була һәм тиешле финанс 

елына бюджет проектын формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы 

күләмнәре ел саен төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә 

билгеләнәчәк.»; 

Программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә); 

 

Программаның «2014-2020 елларга физик культура һәм спортны үстерү» 

ярдәмче программасына 2 нче кушымтада: 

2 пунктның 5 – 14 графаларында «СДЮСШОР һәм УОР системасында 

шөгыльләнүче затларның гомуми санында разрядчы спортчылар өлеше, процент» 

юлыннан соң түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә: 

 

«СДЮСШОР системасындагы  

разрядчы спортчыларның  

гомуми саныннан 1 дән алып 

«Атказанган спорт масте-

ры»на кадәр спорт разрядлары 

һәм исемнәре булган разрядчы 

спортчылар өлеше, процент 

  2
4

,7
 

2
4

,7
5
 

2
4

,8
 

2
4

,8
5
 

2
4

,9
 

2
4

,9
5
 

ТР ЯШһСМ, ТР МһФМ, 

ТБ буенча ФСО 

(килешү буенча), 

Татарстан Республика-

сы спорт федерацияләре 

(килешү буенча)»; 
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Программаның «2014 – 2020 елларга балалар һәм яшьләр ялын оештыру» 

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

2 нче ярдәмче программага 1 нче кушымтада: 

17 графаның 3 юлында «86 360,3» саннарын «81 769,5» саннарына 

алмаштырырга; 

17 графаның 11 юлында «5 704,4» саннарын «3 178,0» саннарына 

алмаштырырга; 

17 графаның «Барлыгы» юлында «1 346 524,9» саннарын «1 339 407,7» 

саннарына алмаштырырга; 

2 нче ярдәмче программага 2 нче кушымтада: 

«Министрлыклар буенча ярдәмче программаны тормышка ашыруга 

ассигнованиеләрне бүлү» таблицасында: 

«Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы» юлының 

«2017 ел» графасында «511 388,6» саннарын «509 952,3» саннарына алмаштырырга; 

«Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы (алып 

килеп бирүне тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты акчасы)» юлының 

«2017 ел» графасында «3 763,2» саннарын «5 199,5» саннарына алмаштырырга; 

«Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы» юлының 

«2016 ел» графасында «56 520,1» саннарын «51 929,3» саннарына алмаштырырга; 

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы (балалар 

сәламәтләндерү учреждениеләре хезмәткәрләрен медицина карап тикшерүе белән 

тәэмин итүгә)» юлының «2016 ел» графасында «5 704,4» саннарын «3 178,0» 

саннарына алмаштырырга; 

«БАРЫСЫ» юлының «2016 ел» графасында «760 446,5» саннарын «753 329,3» 

саннарына алмаштырырга; 

2 нче ярдәмче программага 4 нче кушымтага «Балалар һәм яшьләр ялын 

оештыруга хезмәт күрсәтүләр күләме нормативлары» таблицасын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 
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«Балалар һәм яшьләр ялын оештыруга хезмәт күрсәтүләр күләме нормативлары  
 

Балалар һәм яшьләр категорияләре исеме Сменаны оештыручы  Балалар һәм яшьләр 
ялын һәм 

сәламәтләндерүен 
оештыру рәвеше   

Кеше саны  

 

1 2 3 4 
Иҗади сәләтле һәм социаль актив балалар, 
волонтерлар, балалар һәм яшьләр иҗтимагый 
берләшмәләре активы әгъзалары, балаларга 
өстәмә белем бирү оешмалары тәрбияләнүчеләре  

Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре башкарма комитетлары 
(килешү буенча) 

палаткалар лагерында 
профильле смена  

2 810 

Иҗади сәләтле һәм социаль актив балалар, 
балалар һәм яшьләр иҗтимагый берләшмәләре 
активы әгъзалары  

Татарстан Республикасы Алексеевск 
һәм Спас муниципаль районнары 
башкарма комитетлары (килешү 
буенча) 

балалар һәм яшьләр 
иҗтимагый 
оешмалары слеты 

2 200 

«Йолдызлы десант»та профилактик исәптә 
торучы, балалар өчен профильле махсуслашкан 
лагерьдә катнашучылар 

Татарстан Республикасы Лаеш, 
Мамадыш һәм Питрәч муниципаль 
районнары башкарма комитетлары 
(килешү буенча), Татарстан 
Республикасы Яшьләр эшләре һәм 
спорт министрлыгы 

палаткалар лагерында 
профильле смена  

460 

Гомуми белем бирү оешмаларында укучылар Татарстан Республикасы муниципаль 
районнары башкарма комитетлары 
(килешү буенча) 

көндез була торган 
лагерьда смена  

57 075 

хезмәт һәм ял 
лагерында смена  

12 000 

Муниципаль һәм дәүләт оешмалары 
хезмәткәрләре балалары  

Татарстан Республикасы муниципаль 
районнары башкарма комитетлары 
(килешү буенча)  

стационар лагерьда 
смена  

10 426 

Коммерциячел һәм коммерциячел булмаган 
оешмалар хезмәткәрләре балалары (муниципаль 
һәм дәүләт оешмаларыннан тыш) 

Татарстан Республикасы муниципаль 
районнары башкарма комитетлары 
(килешү буенча)  

стационар лагерьда 
смена  

6 560 
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1 2 3 4 
Иҗади сәләтле һәм социаль актив балалар, 
волонтерлар, балалар һәм яшьләр иҗтимагый 
берләшмәләре активы әгъзалары, балаларга 
өстәмә белем бирү оешмалары тәрбияләнүчеләре 

Татарстан Республикасы муниципаль 
районнары башкарма комитетлары 
(килешү буенча)  

стационар лагерьда 
профильле смена  

21 372 

стационар лагерьда 
профильле смена  

8 040 

Гомуми белем бирү оешмаларында укучылар  Татарстан Республикасы муниципаль 
районнары башкарма комитетлары 
(килешү буенча)  

көндез була торган 
(мәктәп яны) лагерьда 
смена 

25 180 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре башкарма комитетлары буенча барлыгы 146 123 

Хроник авырулары булган балалар, озатучы 
белән  

Татарстан Республикасы Сәламәтлек 
саклау министрлыгы 

санатория-курорт 
учреждениесендә 
смена  

1 600 

Авыр тормыш хәлендә булган, хроник 
авырулардан интегүче балалар 

Татарстан Республикасы Сәламәтлек 
саклау министрлыгы 

санатория-курорт 
учреждениесендә 
смена  

2 990 

Торгызу сәламәтләндерүгә мохтаҗ балалар, 
озатып йөрүчесез  

Татарстан Республикасы Сәламәтлек 
саклау министрлыгы 

санатория-курорт 
учреждениесендә 
смена  

500 

Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы буенча барлыгы  5 090 

Балалар йортлары һәм интернат мәктәпләрдә 
тәрбияләнүчеләр, тәрбиягә алган гаиләләрдәге 
балалар  

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм 
фән министрлыгы  

стационар лагерьда 
смена  

1 483 

Иҗади сәләтле яки социаль актив балалар, 
волонтерлар, балалар һәм яшьләр иҗтимагый 
оешмалары активы әгъзалары, балаларга өстәмә 
белем бирү оешмаларында тәрбияләнүчеләр, шул 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм 
фән министрлыгы  

палаткалар лагерында 
профильле смена  

1 300 
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1 2 3 4 
исәптән Татарстан Республиксының халыкара 
һәм төбәкара килешүләрне тормышка ашыру 
кысаларында Россия Федерациясе 
субъектларыннан һәм якын һәм ерак чит илдән 
җибәрелгән балалар  

стационар лагерьда 
профильле смена  

2 683 

Иҗади сәләтле яки социаль актив балалар, 
волонтерлар, балалар һәм яшьләр иҗтимагый 
оешмалары активы әгъзалары, балаларга өстәмә 
белем бирү оешмаларында тәрбияләнүчеләр  

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм 
фән министрлыгы  

стационар лагерьда 
профильле смена  

4 000 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы буенча барлыгы  9 466 

Иҗади сәләтле яки социаль актив балалар, 
волонтерлар, балалар һәм яшьләр иҗтимагый 
оешмалары активы әгъзалары, балаларга өстәмә 
белем бирү оешмаларында тәрбияләнүчеләр 

Татарстан Республикасы Яшьләр 
эшләре һәм спорт министрлыгы  

палаткалар лагерында 
профильле смена  

2 270 

Девиант тәртипле балалар  Татарстан Республикасы Яшьләр 
эшләре һәм спорт министрлыгы  

палаткалар лагерында 
профильле смена  

800 

Хәрби-патриотик, спорт җыеннарында 
катнашучылар  

Татарстан Республикасы Яшьләр 
эшләре һәм спорт министрлыгы  

палаткалар лагерында 
профильле смена  

3 000 

Тормышта авыр хәлдә булган һәм торгызу 
дәвалавына мохтаҗ балалар  

Татарстан Республикасы Яшьләр 
эшләре һәм спорт министрлыгы  

санатория-курорт 
учреждениесендә 
смена 

1 800 

Торгызу  дәвалавына мохтаҗ балалар  Татарстан Республикасы Яшьләр 
эшләре һәм спорт министрлыгы  

санатория-курорт 
учреждениесендә 
смена  

1 000 

Иҗади сәләтле яки социаль актив балалар, 
волонтерлар, балалар һәм яшьләр иҗтимагый 

Татарстан Республикасы Яшьләр 
эшләре һәм спорт министрлыгы  

стационар лагерьда 
профильле смена  

12 645 
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1 2 3 4 
оешмалары активы әгъзалары, балаларга өстәмә 
белем бирү оешмаларында тәрбияләнүчеләр  

Кара диңгез ярында 
стационар лагерьда 
профильле смена  

4 570 

Югары белем бирүче мәгариф оешмалары 
студентлары  

Татарстан Республикасы Яшьләр 
эшләре һәм спорт министрлыгы  

массакүләм 
физкультура чаралары  

5 832 

Республика, бөтенроссия, халыкара конкурслар, 
ярышлар һәм олимпиадалар җиңүчеләре һәм 
призерлары, балалар йортларында һәм интернат 
мәктәпләрдә тәрбияләнүчеләр, иҗади сәләтле яки 
социаль актив балалар, волонтерлар, балалар һәм 
яшьләр иҗтимагый оешмалары активы 
әгъзалары, тормышта авыр хәлдә булган балалар  

Татарстан Республикасы Яшьләр 
эшләре һәм спорт министрлыгы, 
Татарстан Республикасы Мәгариф һәм 
фән министрлыгы, Татарстан 
Республикасы Мәдәният министрлыгы  

Кара диңгез ярында 
стационар лагерьда 
профильле смена  

758 

Иҗади сәләтле яки социаль актив балалар, 
волонтерлар, балалар һәм яшьләр иҗтимагый 
оешмалары активы әгъзалары, балаларга өстәмә 
белем бирү оешмаларында тәрбияләнүчеләр  

Татарстан Республикасы Яшьләр 
эшләре һәм спорт министрлыгы  

Кара диңгез ярында 
стационар лагерьда 
профильле смена  

611 

стационар лагерьда 
профильле смена  

10 700 

Коммерциячел һәм коммерциячел булмаган 
оешмалар хезмәткәрләре, В.Д.Шашин 
исемендәге «Татнефть» ГАҖ кампанияләр 
төркеме балалары 

Татарстан Республикасы Яшьләр 
эшләре һәм спорт министрлыгы  

стационар лагерьда  
смена  

10 644 

Тормышта авыр хәлдә булган балалар  Татарстан Республикасы Яшьләр 
эшләре һәм спорт министрлыгы  

стационар лагерьда  
смена  

2 600 

стационар лагерьда  
смена  

600 

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы буенча барлыгы 57 830 

Барлыгы  218 509»; 
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Программаның «2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасында яшьләргә 

патриотик тәрбия бирү» ярдәмче программасында (алга таба – 5 нче ярдәмче 

программа): 

5 нче ярдәмче программа исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләргә патриотик тәрбия 

бирү»; 

5 нче ярдәмче программа паспортын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче программа паспорты 

 

Ярдәмче программа 

исеме   

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләргә 

патриотик тәрбия бирү (алга таба – 5 нче ярдәмче 

программа) 

5 нче ярдәмче 

программаның дәүләт 

заказчысы – 

яраштыручысы 

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы  

5 нче ярдәмче 

программаны төп 

эшләүчеләр  

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы  

5 нче ярдәмче 

программа максатлары  

Татарстан Республикасында яшьләргә патриотик тәрбия 

бирү системасын үстерү һәм яңарту  

5 нче ярдәмче 

программа бурычлары  

Патриотик тәрбия бирү инфраструктурасын камилләштерү 

һәм Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары, 

җирле үзидарә органнары, республиканың җәмәгать 

берләшмәләре һәм оешмалары арасында патриотик тәрбия 

бирү системасын үстерү өлкәсендә ведомствоара 

хезмәттәшлекне алга таба үстерү; гражданнарны хәрби 

хезмәткә әзерләү, балаларда һәм яшьләрдә гражданлык 

бердәйлеген, дөньяны патриотик, әдәп-әхлакый һәм 

толерант күзаллау, Ватанны саклау буенча конституция 

бурычларын үтәүгә әзерлек формалаштыру буенча 

эшчәнлекне гамәлгә ашыру, яшьләргә хәрби-һөнәри 

юнәлеш бирү; яшьләргә патриотик тәрбия бирү һәм 

патриотик тәрбиянең сыйфатын күтәрү буенча эш 

юнәлешләрен һәм формаларын камилләштерү  

5 нче ярдәмче 

программаны тор-

мышка ашыру вакыт-

лары һәм этаплары  

201 – 2020 еллар 

I этап: 2014 – 2016 еллар; 

II этап: 2017 – 2020 еллар 

5 нче ярдәмче 

программаны еллар 

һәм чыганакларга 

бүлеп финанслау 

5 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән                                

75 072,4 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 

2014 ел – 9 791,7 мең сум; 
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күләмнәре 2015 ел – 10 200,0 мең сум; 

2016 ел – 10 000,0 мең сум; 

2017 ел – 15 080,7 мең сум; 

2018 ел – 10 000,0 мең сум; 

2019 ел – 10 000,0 мең сум; 

2020 ел – 10 000,0 мең сум. 

Ярдәмче программаны финанслау күләме фараз 

характерында була һәм тиешле финанс елына бюджет 

проектын формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы күләмнәре ел саен төзелә торган 

шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк»; 

5 нче ярдәмче про-

грамманы тормышка 

ашырудан көтелә 

торган нәтиҗәләр  

Татарстан Республикасында патриотик тәрбия бирү 

инфраструктурасын яңарту: 

патриотик клубларда (берләшмәләрдә) булган балалар һәм 

яшьләр санын арттыру (2020 ел – 37 000 кеше); 

патриотик юнәлештәге чараларда балалар һәм яшьләр 

катнашуны арттыру (2020 ел – 54 000 кеше); 

яшьләрне армия хезмәтенә әзерләү буенча эшне 

камилләштерү: 

хәрби-спорт профильле патриотик сменалар санын арттыру 

(2020 ел – 61); 

хәрби-спорт лагерьларында әзерлек үткән балалар һәм 

яшьләр санын арттыру (2020 ел – 5 700 кеше); 

патриотик тәрбия бирү өлкәсендә әзер белгечләр санын 

арттыру (2020 ел – 410 кеше); 

яшьләрнең рухый-әхлак культурасы дәрәҗәсен күтәрү: 

гражданлык бердәйлеге дәрәҗәсен күтәрү; 

Ватанны саклау бурычын үтәүгә әзерлек дәрәҗәсен күтәрү; 

яшьләрне армия хезмәтенә әзерләү эшен камилләштерү»; 
 

5 нче ярдәмче программаны III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«III. 5 нче ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

5 нче ярдәмче программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән финанслауның гомуми күләме 75 072,4 мең сум тәшкил итә, шул исәптән:   
2014 ел – 9 791,7  мең сум;   
2015 ел – 10 200,0 мең сум;  
2016 ел – 10 000,0 мең сум; 
2017 ел – 15 080,7 мең сум; 
2018 ел – 10 000,0 мең сум; 
2019 ел – 10 000,0 мең сум; 
2020 ел – 10 000,0 мең сум. 
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5 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була 
һәм тиешле финанс елына Татарстан Республикасы бюджет проектын 
формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы 
күләмнәре ел саен төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә 
билгеләнәчәк»; 

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

бәян итәргә (теркәлгәннәр); 
 
«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында физик культура, спорт, 

туризмны үстерү һәм яшьләр сәясәтен тормышка ашыру нәтиҗәлелеген күтәрү» 
дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженер инфраструктурага бюджет 
инвестицияләре һәм капиталь ремонт» ярдәмче программасында (алга таба – 7 нче 
ярдәмче программа): 

7 нче ярдәмче программаны паспортының «7 нче ярдәмче программаны еллар 

һәм чыганаклар буенча бүлеп финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә:  
 

 

«7 нче 
ярдәмче 
програм-
маны 
еллар 
һәм чы-
ганаклар 
буенча 
бүлеп 
финанс-
лау кү-
ләмнәре  

7 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 13 291 150,5   

мең сум тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итү планлаштырылган федераль 

бюджет акчасы исәбеннән – 713 565,0 мең сум, Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән – 12 110 485,5 мең сум, билгеләнгән 

тәртиптә җәлеп ителгән бюджеттан тыш чыганаклардан – 467 100,0 мең 

сум. 
(мең сум) 

Ел 7 нче ярдәмче 
программа 

буенча барлык 
акча күләме 

Шул исәптән акча 
Татарстан 

Республика-
сы бюджеты 

федераль 
бюджет  

бюджеттан 
тыш 

чыганаклар 
2015 3 092 922,4 2 911 928,4 179 494,0 1 500,0 
2016 3 340 394,3 3  329 669,3 9 625,0 1 100,0 
2017 1 876 128,0 1 624 000,0 37 628,0 214 500,0 
2018 3 351 410,0 2 678 220,0 423 190,0 250 000,0 
2019 915 400,0 861 400,0 54 000,0 0,0 
2020 714 895,8 705 267,8 9 628,0 0,0 
Бар-
лыгы  

13 291 150,5 12 110 485,5 713 565,0 467 100,0 

7 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында 

була һәм тиешле финанс елына бюджет проектын формалаштырганда ел 

саен тәгаенләнергә тиеш. 
Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш чыганаклар 
акчасы күләмнәре ел саен төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр 
нигезендә билгеләнәчәк»;  
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7 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. 7 нче ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

7 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 13 291 150,5 мең 

сум тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итү планлаштырылган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 713 565,0 мең сум, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

– 12 110 485,5 мең сум, билгеләнгән тәртиптә җәлеп ителгән бюджеттан тыш 

чыганаклардан – 467 100,0 мең сум. 
 

 (мең сум) 
Ел 7 нче ярдәмче 

программа буенча 
барлык акча 

күләме  

Шул исәптән акча 
Татарстан 

Республикасы 
бюджеты  

федераль 
бюджет  

бюджеттан тыш 
чыганаклар 

2015 3 092 922,4 2 911 928,4 179 494,0 1 500,0 
2016 3 340 394,3 3  329 669,3 9 625,0 1 100,0 
2017 1 876 128,0 1 624 000,0 37 628,0 214 500,0 
2018 3 351 410,0 2 678 220,0 423 190,0 250 000,0 
2019 915 400,0 861 400,0 54 000,0 0,0 
2020 714 895,8 705 267,8 9 628,0 0,0 

Барлы-
гы  

13 291 150,5 12 110 485,5 713 565,0 467 100,0 

 

 

7 нче ярдәмче программаны финанслау күләме фараз характерында була һәм 

Татарстан Республикасы бюджеты проектын формалаштырганда тиешле елга һәм 

план чорына ел саен тәгаенләнергә тиеш. 
Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы 

күләмнәре ел саен төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә 
билгеләнәчәк»; 

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

бәян итәргә (теркәләләр); 
 
«2018 елда футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрүгә әзерләнү» ярдәмче 

программасында (алга таба – 9 нчы ярдәмче программа): 

9 нчы ярдәмче программа паспортының «9 нчы ярдәмче программаны 

финанслау күләмнәре һәм чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
 

«9 нчы 
ярдәмче 
програм-
маны 
финанслау 
күләмнәре 

9 нчы ярдәмче программаны финанслау күләме 3 733 047,0 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итү планлаштырылган федераль 

бюджет акчасы исәбеннән – 1 838 047,0 мең сум, Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 1 759 200,0 мең сум, 

билгеләнгән тәртиптә җәлеп ителгән бюджеттан тыш чыганаклардан 

– 135 800 мең сум: 
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һәм чыга-
наклары  

(мең сум) 
Ел 9 нчы 

ярдәмче 
программа 

буенча 
барлыгы 

Татарстан 
Республика-

сы 
бюджеты 

акчасы 

җәлеп итү 
планлашты-

рылган 
федераль 

бюджет акчасы 

җәлеп итү 
планлашты-

рылган 
бюджеттан 
тыш чыга-

наклардан акча 
2013 – – – – 
2014 46 200,0 9 900,0 36 300,0 0,0 
2015 84 600,0 84 600,0 0,0 0,0 
2016 836 747,0 258 500,0 442 447,0 135 800,0 
2017 1 941 200,0 1 015 300,0 925 900,0 0,0 
2018 824 300,0 390 900,0 433 400,0 0,0 
Бар-
лыгы  

3 733 047,0 1 759 200,0 1 838 047,0 135 800,0». 

 
 

 

9 нчы ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

9 нчы ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 3 733 047,0 мең 

сум тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итү планлаштырылган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 1 838 047,0 мең сум, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән – 1 759 200,0 мең сум, билгеләнгән тәртиптә җәлеп ителгән бюджеттан 

тыш чыганаклардан – 135 800 мең сум. 
 

(мең сум) 

Ел 9 нчы ярдәмче 

программа 

буенча барлыгы  

Татарстан 

Республика-

сы бюджеты 

акчасы  

җәлеп итү 

планлашты-

рылган 

федераль 

бюджет акчасы  

җәлеп итү 

планлаштырылган 

бюджеттан тыш 

чыганаклардан 

акча  

2013 – – – – 

2014 46 200,0 9 900,0 36 300,0 0,0 

2015 84 600,0 84 600,0 0,0 0,0 

2016 836 747,0 258 500,0 442 447,0 135 800,0 

2017 1 941 200,0 1 015 300,0 925 900,0 0,0 

2018 824 300,0 390 900,0 433 400,0 0,0 

Барлы-

гы  

3 733 047,0 1 759 200,0 1 838 047,0 135 800,0». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                   А.В.Песошин  

 


