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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2020 елларга «Ачык 

Татарстан» Татарстан Республикасында 

мәгълүмат һәм коммуникация техно-

логияләрен үстерү» дәүләт программасын 

раслау турында» 2013 ел, 17 декабрь,  

1000 нче карары белән расланган «2014 – 

2020 елларга «Ачык Татарстан» Татарстан 

Республикасында мәгълүмат һәм ком-

муникация технологияләрен үстерү» дәүләт 

программасына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

«Ачык Татарстан» Татарстан Республикасында мәгълүмат һәм коммуникация 

технологияләрен үстерү» дәүләт программасын раслау турында» 2013 ел,  

17 декабрь, 1000 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2014 ел, 8 июль, 470 нче; 2014 ел, 30 декабрь, 1062 нче; 2015 ел,  

17 август, 604 нче; 2016 ел, 19 гыйнвар, 24 нче һәм 2016 ел, 23 декабрь, 979 нчы 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 – 2020 

елларга «Ачык Татарстан» Татарстан Республикасында мәгълүмат һәм 

коммуникация технологияләрен үстерү» дәүләт программасына (алга таба – 

Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Программа паспортында: 

«Программаны еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп финанслау күләмнәре» 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 



2 
 

«Программаны еллар 

һәм чыганаклар буен-

ча бүлеп финанслау 

күләмнәре 

Алдан хисаплау буенча, Программаны финанслауның 

гомуми күләме 18 679 369,38 мең сум тәшкил итә, 

шулардан: 

билгеләнгән тәртиптә җәлеп итәргә планлаштырыла торган 

федераль бюджет акчасы – 60 000,0 мең сум; 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы –                                                

18 619 369,38 мең сум. 

Программаны еллар буенча финанслауның гомуми күләме:  

2014 ел – 2 654 730,72 мең сум, шулардан федераль 

бюджеттан җәлеп итәргә планлаштырыла торган акча 

исәбеннән – 30 000,0 мең сум, Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы – 2 624 730,72 мең сум;  

2015 ел – 2 534 592,01  мең сум, шулардан федераль 

бюджеттан җәлеп итәргә планлаштырыла торган акча 

исәбеннән – 30 000,0 мең сум, Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы – 2 504 592,01 мең сум; 

2016 ел – 2 969 505,59 мең сум, шулардан Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 2 969 505,59 

мең сум; 

2017 ел – 2 824 530,05 мең сум, шулардан Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 2 824 530,05 

мең сум; 

2018 ел – 2 434 659,0 мең сум, шулардан Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 2 434 659,0 

мең сум; 

2019 ел – 2 437 688,2 мең сум, шулардан Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 2 437 688,2 

мең сум; 

2020 ел – 2 823 663,81 мең сум, шулардан Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 2 823 663,81 

мең сум. 

Ярдәмче программалар буенча финанслауның гомуми 

күләме: 

«2014 – 2020 елларга мәгълүмати Татарстан» ярдәмче 

программасы – 5 198 043,06 мең сум; 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы 

территориясендә мәгълүмат-телекоммуникация инфра-

структурасын үстерү» ярдәмче программасы – 4 247 898,7 

мең сум; 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасының 

мәгълүмати киңлек инфраструктурасын үстерү һәм 

камилләштерү» ярдәмче программасы – 8 478 292,46 мең 

сум; 

«2014 – 2015 елларга Татарстан Республикасында 
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мәгълүмати технологияләр өлкәсендәге икътисадый 

мохитне һәм кеше капиталын үстерүгә дәүләт ярдәме 

күрсәтү» ярдәмче программасы – 755 135,16 мең сум. 

Программаны финанслау күләме фараз характеренда була 

һәм чираттагы финанс елына һәм план чорына Татарстан 

Республикасы бюджетын формалаштырганда ел саен 

билгеләнгән тәртиптә тәгаенләнергә тиеш»; 

 

«Еллар буенча бүлеп, Программа максатларын һәм бурычларын тормышка 

ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм 

Программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлында: 

унҗиденче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасының халыкны эш белән тәэмин итү органнарында 

эшкә урнаштыруга мохтаҗлар дип саналучы, халыкны эш белән тәэмин итү 

үзәкләре эшчәнлеген автоматлаштыруның мәгълүмат-аналитика системасында 

исәпкә алынган гражданнар өлешен – 95 процентка кадәр;»; 

унсигезенче абзацта «740» саннарын «800» саннарына алыштырырга; 

I бүлекнең «Татарстан Республикасының мәгълүмат-коммуникация 

технологияләре тармагын үстерү» бүлекчәсен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Татарстан Республикасының 

мәгълүмат-коммуникация технологияләре тармагын үстерү 

 

Югары технологияләр өлкәсендә «ИТ-парк» технопаркы Казан шәһәрендә 

2009 елның 23 октябрендә ачылган иде. Проектка кертелгән гомуми инвестицияләр  

2,9 млрд.сум тәшкил итте, шулардан 1,6 млрд.сумы – Татарстан Республикасы 

бюджетыннан һәм 1,3 млрд.сумы – «Россия Федерациясендә югары технологияләр 

өлкәсендә технопарклар булдыру» комплекслы программасы кысаларында федераль 

бюджеттан керде. Эксплуатацияләүнең икенче елына ук технопарк тотылган 

чыгымнарны каплау дәрәҗәсенә чыкты. Үсеш темплары сакланганда, тотылган 

чыгымнарны каплау вакыты 5 ел – 2009 елдан 2014 елга кадәр булачак. 

Хәзерге вакытта Казан шәһәрендәге ИТ-парк 100 процент биләнгән, анда 56 

резидент компания урнашкан һәм уртача яше 27 яшь булган 2 мең хезмәткәр эшли. 

2012 ел йомгаклары буенча Казан шәһәрендәге ИТ-парк резидентларының барлык 

табышы 4,2 млрд.сум (1 хезмәткәргә исәпләгәндә 2,1 млн.сум) тәшкил итте, 

шуларның бюджетка салым түләү сыйфатында 578 млн.сум акча күчерелде. 

Бу күрсәткечләр Казан шәһәрендәге ИТ-паркка өченче ел рәттән «Илнең иң 

яхшы технопаркы» исемен (Татарстан Республикасының Элемтә һәм массакүләм 

коммуникацияләр министрлыгы рейтингында) алырга мөмкинлек бирде. Бүгенге 

көндә ИТ парк илнең тотылган чыгымнарны каплый торган бердән-бер технопаркы 

булып тора. 

2012 елның августында Яр Чаллы шәһәрендә ИТ-паркның икенче мәйданчыгы 

ачылды. Проектның смета кыйммәте 1,4 млрд.сум тәшкил итте. Мәйданчык ачылу 
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вакытына 30 проценты биләнгән иде, бу әлеге территориядә мәйдачыкка ихтыяҗ 

булуны раслый. 

ИТ-паркның 7 резидент компаниясе «Сколково» проектында катнашучылар 

статусы алды. 5 бизнес инкубатор резиденты «Татарстан Республикасы өчен 50 иң 

яхшы инновацион идея» конкурсында җиңүче булды. 

Казан шәһәрендәге ИТ-паркның бизнес-инкубаторын ачу вакытыннан 

барлыгы 9 проект сайлап алу үткәрелде, аларга 421 гариза тапшырылды. 50 

гаризадан күбрәге Казан шәһәрендәге ИТ-паркның бизнес-инкубаторы резиденты 

статусын алды. 2012 елның декабрендә 9 нчы сайлап алу үткәрелде, нәтиҗәләре 

буенча 10 проект резидент статусын алды. 

2012 елда бизнес-инкубатор резидентлары тарафыннан җәлеп ителгән 

инвестицияләрнең гомуми суммасы 62 млн.сум тәшкил итте, бу 2011 ел 

күрсәткечләреннән (29 млн.сум) ике тапкырга артыграк. 

2012 елда Казан шәһәрендәге ИТ-паркның Дата-үзәге системаларның баш 

тартуга тотрыклылыгының югары дәрәҗәсен раслый торган Tier III от Uptime 

Institute халыкара сертификатын алды. Шундый ук җиһазландыру дәрәҗәсенә 

Россиядә 5 дата-үзәк (Казанныкын да кертеп) ия. 

Хәзерге вакытта Дата-үзәк клиентлары булып 75 учреждение һәм компания 

тора. 2012 ел йомгаклары буенча Дата-үзәкнең еллык табышы хезмәтләр күрсәтүнең 

технологик платформасын камилләштерү, шулай ук хезмәтләр күрсәтүгә бәйле 

бизнес-процессларның һәм сервисның сыйфатын яхшырту нәтиҗәсендә  

251 процентка (27 млн.сумнан 68 млн.сумга) артты. 

Казан шәһәрендәге ИТ-парк Татарстан башкаласы кунаклары өчен дә, 

республика халкы өчен дә җәлеп итү үзәгенә әверелде. 2012 елда технопарк 

мәйданчыгында Россиянең бик күп төбәкләреннән һәм якын һәм ерак чит илләрдән 

220 дән артык делегация булды. 

2012 елда шәһәр, республика һәм халыкара дәрәҗәсендәге 250 дән артык чара 

үткәрелде, гомуми кыйммәте 15,5 млн.сум тәшкил итте, бу 2011 елның шул ук 

күрсәткечләреннән 3 тапкырга артыграк. 

Икенче мәйданчык ачу Яр Чаллы шәһәрендә ИТ-секторны үстерүгә көчле 

этәргеч бирде. Яр Чаллы шәһәренең 14 мәктәбендә юнәлешле ИТ-сыйныфлар 

ачылды. 2011 елда Казан (Идел буе) федераль университеты каршындагы 

Мәгълүмат технологияләре һәм мәгълүмат системалары югары мәктәбенә беренче               

30 студент кабул ителде. 

2012 елда Мәгълүмат технологияләре һәм мәгълүмат системалары югары 

мәктәбенең 171 студенты белем алу өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан 

шәхси грантлар алды. Ике ел эчендә грантларга 15,7 млн.сум акча бүлеп бирелде. 

Программа республикада мәгълүмат-коммуникация технологияләре өлкәсендә 

үсеш өстенлекләрен чагылдыра һәм республиканы социаль-икътисадый үстерү 

максатларына ирешү өчен аларны файдалану һәм үстерү өлкәсекндә дәүләт сәясәтен 

тормышка ашыру инструменты булып тора. Республиканы социаль-икътисадый 

үстерү өчен мәгълүмат-коммуникация технологияләрен тагы да киң файдалану үтәү 

өчен программа-максатчан якын килүне таләп итә торган бурыч булып тора, аны 

тормышка ашыру өчен түбәндәгеләр кирәк: 

шактый өлеше ведомствоара характерга ия булган күп мәсьәләләрне хәл итү; 
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процесста төрле катнашучыларның мәнфәгатьләре балансын саклау һәм куела 

торган көчләрне тышкы яктан төгәл яраштыру; 

шактый озак вакыт; 

шактый зур финанс һәм кеше ресурслары. 

Программа Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү 

өстенлекләрен исәпкә алып, мәгълүмат-коммниукация технологияләрен нәтиҗәле 

үстерүне һәм аннан файдалануны тәэмин итә торган чаралар комплексын тормышка 

ашыру максатлары, бурычлары, ресурслары һәм вакытлары буенча үзара бәйләнгән 

булып тора. 

Программа нигезендә мәгълүмат-коммуникация технологияләрен 

файдаланып, дәүләт хезмәтләре, муниципаль һәм социаль әһәмиятле хезмәтләр 

күрсәтүнең, дәүләт һәм муниципаль функцияләрне үтәүнең сыйфатын яхшыртуга 

тулы якын килү ята. 

Программа Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының 

түбәндәге норматив хокук актларын гамәлгә ашыруга юнәлдерелә: 

«Дәүләт сере турында» 1993 ел, 21 июль, 5485-1 нче Россия Федерациясе 

Законы; 

«Дәүләт ихтыяҗларын һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы 

турында» 2013 ел, 5 апрель, ФЗ-44 нче Федераль закон; 

«Мәгълүмат, мәгълүмат технологияләре турында һәм мәгълүматны яклау 

хакында» 2006 ел, 27 июль, ФЗ-149 нчы Федераль закон; 

«Шәхси мәгълүматлар турында» 2006 ел, 27 июль, ФЗ-152 нче Федераль 

закон; 

«Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалаштыруга ярдәм күрсәтү фонды 

турында» 2007 ел, 21 июль, ФЗ-185 нче Федераль закон; 

«Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 

2010 ел, 27 июль, ФЗ-210 нчы Федераль закон; 

«Россия Федерациясендә рәсми статистик исәп һәм дәүләт статистикасы 

системасы турында» 2007 ел, 29 ноябрь, ФЗ-282 нче Федераль закон; 

Россия Федерациясе Президентының «2017 – 2030 елларга Россия 

Федерациясендә мәгълүмати җәмгыятьне үстерү стратегиясе турында» 2017 ел, 9 

май, 203 нче Указы белән расланган 2017 – 2030 елларга Россия Федерациясендә 

мәгълүмати җәмгыятьне үстерү стратегиясе; 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «112» бердәм номеры буенча кичектергесез 

оператив хезмәтләр чакыруны тәэмин итү системасы турында» 2011 ел, 21 ноябрь, 

958 нче карары; 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «2013 – 2014 елларда «Төньяк-Көньяк» һәм 

«Көнчыгыш-Көнбатыш» транспорт коридорлары буенча автомобиль маршрутларын 

мәгълүмат-навигация белән тәэмин итү өчен Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына федераль бюджеттан субсидияләр бирү һәм бүлү кагыйдзләрен 

раслау турында » 2012 ел, 21 декабрь, 1367 нче карары; 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтү буенча күпфункциялен үзәкләр эшчәнлеген оештыру 

кагыйдәләрен раслау турында» 2012 ел, 22 декабрь, 1376 нчы карары; 
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Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «2013 – 2017 елларга Россия 

Федерациясендә «112» бердәм номеры буенча ашыгыч хезмәтләрне чакыруны 

тәэмин итү системасын булдыру турында» федераль максатчан программа турында» 

2013 ел, 16 март, 223 нче карары; 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Мәгълллүмати җәмгыять» Россия 

Федерациясе дәүләт программасын раслау турында (2011 – 2020 еллар)» 2014 ел,  

15 апрель, 313 нче карары; 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Электрон төрдә күрсәтелә торган беренче 

чираттагы дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләрнең җыелма исемлеген 

раслау турында » 2009 ел, 17 декабрь, б-1993 нче боерыгы; 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Мәгълүмат технологияләре тармагын 

үстерү» чаралары планын («юл карта»сын) раслау турында» 2013 ел, 30 декабрь,  

б-2602 нче боерыгы; 

«Татарстан Республикасының мәгълүмат системалары һәм аны 

мәгълүматлаштыру турында» 2007 ел, 13 ноябрь, ТРЗ-58 нче Татарстан 

Республикасы Законы; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының җирле үзидарә органнарында хуҗалык исәбен алуның торышы 

һәм аны автоматлаштыруны төгәлләү турында» 2007 ел, 1 август, 362 нче карары; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Муниципаль милектәге 

капиталь төзелеш объектларын финанслашу өчен Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән дәүләт учреждениеләренең һәм дәүләт унитар 

предприятиеләренең төп чараларына капитал салулар рәвешендә бюджет 

инвестицияләрен һәм Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренә 

субсидияләр күздә тота торган программаларны формалаштыру һәм тормышка 

ашыру тәртибен раслау турында һәм бюджет инвестицияләрен гамәлгә ашыру 

буенча күчеш нигезләмәләрен билгеләү хакында» 2007 ел, 29 декабрь, 805 нче 

карары; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимиятенең башкарма органнары эшчәнлегендә мәгълүмат-коммуникация 

технологияләреннән файдалану, мәгълүмат системаларын һәм мәгълүмат-

телекоммуникация инфраструктурасын планлаштыру, булдыру, үстерү, модер-

низацияләү, эксплуатацияләү чараларын координацияләү тәртибе турында» 2015 ел, 

30 май, 387 нче карары; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

территориясендә «ГЛОНАСС+112» бердәм дәүләт мәгълүмат системасы нигезендә 

«112» телефон номеры буенча кичектергесез оператив хезмәтләр чакыруны тәэмин 

итү системасы турында» 2010 ел, 22 март, 166 нчы карары; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «ГЛОНАСС+112» бердәм 

дәүләт мәгълүмат системасы нигезендә Татарстан Республикасында транспорт 

чараларының аерым төрләре мониторингының бердәм системасы турында» 2010 ел, 

22 сентябрь, 754 нче карары; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

территориясендә дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләрне электрон 

http://president.tatarstan.ru/tat/legis/law/43908
http://president.tatarstan.ru/tat/legis/law/43908
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рәвештә, шул исәптән универсаль электрон карталардан файдаланып, күрсәтүне 

оештыру турында» 2010 ел, 28 октябрь, 864 нче карары; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2010–2015 елларга 

Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү буенча «Киләчәк» – «Будущее» 

стратегиясен раслау турында» 2010 ел, 30 декабрь, 1174 нче карары; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2011-2012 елларга 

Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау өлкәсен модернизацияләү» 

программасын раслау турында» 2011 ел, 10 март, 179 нчы карары; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында «ГЛОНАСС+112» бердәм дәүләт мәгълүмат системасы нигезендә 

пассажирлар, шул исәптән балалар йөртүне гамәлгә ашыра торган автобусларны 

мониторинглау һәм диспетчерлаштыру бердәм системасы турындагы нигезләмәне 

раслау хакында» 2016 ел, 25 май, 352 нче карары; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының дәүләт һәм муниципаль учреждениеләре күрсәтә торган дәүләт 

хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләрне планлаштыру һәм мониторинглау буенча 

мәгълүмат ресурсын формалаштыруның бердәм ведомствоара системасы турында» 

2012 ел, 20 октябрь, 890 нчы карары; 

Татарстан Республикасы Иминлек советының 2012 ел, 17 май, 42 нче карары 

белән расланган Татарстан Республикасында мәгълүмат саклауны оештыру 

концепциясе. 

Программа хәл итүгә юнәлдерелгән төп проблемалар түбәндәгеләр булып 

тора: 

соңгы кулланучылар өчен «Интернет» челтәреннән югары тизлекле, шул 

исәптән үткәргечсез челтәрдән файдалануны оештыру, «Интернет» челтәреннән 

файдалану сыйфатының күрсәткечләре түбән булу; 

республикада мәгълүмат технологияләре өлкәсендә, шул исәптән 

административ барьерлар исәбеннән көндәшлек дәрәҗәсе түбән булу; 

тулаем төбәк продуктында мәгълүмат-коммуникация технологияләре өлеше 

түбән булу; 

дәүләт идарәсендә мәгълүмат технологияләре чараларын гамәлгә кертү 

нигездә җирле, ведомство характерында булу; 

программа-техник чишелешләр туры килмәү, төрле оештырылган төбәк 

дәүләт мәгълүмат системалары арасында мәгълүматлар алмашу мөмкинлеге булмау; 

халыкның дәүләт хакимияте органнары сайтларыннан һәм халыкка башка 

мәгълүмати-белешмә ярдәме күрсәтү һәм хезмәт күрсәтү чараларыннан файдалану 

инфраструктурасын үстерү темплары җитәрлек булмау; 

мәгълүмат технологияләреннән файдалану күнекмәләре түбән булу; 

төбәк дәүләт мәгълүмат системаларында булган оешмалар һәм гражданнар 

турындагы мәгълүматтан файдалануны тикшерүдә тотуның нәтиҗәле механизмнары 

булмау; 

Татарстан Республикасының дәүләт архивларындагы мәгълүмат ресурсларына 

керү һәм алардан файдалану мөмкинлеге авыр булу. 

Программаны уңышлы тормышка ашыруга һәм куелган максатларга ирешүгә 

түбәндәге тышкы факторлар һәм рисклар йогынты ясарга мөмкин: 
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мәгълүмат-коммуникация технологияләрен үстерүгә кирәкле шактый акча 

салуларга бәйле икътисадый; 

Программада катнашучылар эшчәнлеген яраштыру һәм килештерелгән техник 

сәясәтне һәм административ процессларга үзгәреш кертүне таләп итә торган 

катлаулы проектлары белән идарә итү мәсьәләләренә бәйле оештыру; 

кеше факторына бәйле рисклар; 

аерым бурычларны хәл итүдә технологик рисклар; 

Программа һәм Татарстан Республикасының башка дәүләт программалары 

кысаларында эшләр башкару һәм республиканың дәүләт хакимияте органнары 

эшчәнлегенә мәгълүмат технологияләрен кертүне күздә тота торган чаралар 

кабатлану һәм килештерелмәгән булу.»; 

 

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Алдан хисаплау буенча, Программаны финанслауның гомуми күләме                        

18 679 369,38 мең сум тәшкил итә, шулардан: 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы – 60 000,0 мең 

сум; 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы –  18 619 369,38 мең сум. 

 

1 нче таблица  

 

Ярдәмче программалар һәм еллар буенча Программаны финанслау күләме  
 

(мең  сум)  

 
Ярдәмче 

программаның  исеме 

2014 

ел 

2015 

ел 

2016 

ел 

2017 

ел 

2018 

ел 

2019 

ел 

2020 

ел 

Барлыгы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«2014 – 2020 ел-

ларга Мәгълүмати 

Татарстан», 

шулардан: 

644 534,59 669 628,19 1 024 496,24 984 747,7 608 962,20 608 962,20 656 711,94 5 198 043,06 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган федераль 

бюджет акчасы 

30 000,0 30 000,0 - - - - - 60 000,0 

Татарстан Рес-

публикасы бюджеты 

акчасы 

614 534,59 639 628,19 1 024 496,24 984 747,7 608 962,0 608 962,2 656 711,94 5 138 043,06 

«2014 – 2020  елларга 

Татарстан Респуб-

ликасы территория-

сендә мәгълүмат-

телекоммуникация 

инфраструктурасын 

үстерү», шулардан: 

685 173,9 569 956,08 616 400,75 590 398,95 573 162,0 573 162,0 639 645,02 4 247 898,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Татарстан Рес-

публикасы бюджеты 

акчасы 

685 173,9 569 956,08 616 400,75 590 398,95 573 162,0 573 162,0 639 645,02 4 247 898,7 

«2014 – 2020 елларга 

Татарстан Респуб-

ликасының мәгълү-

мат киңлеге инфра-

структурасын үстерү 

һәм камилләштерү», 

шулардан: 

1 197 028,0 1 192 716,6 1 219 441,13 1 153 725,7 1 155 322,9 1 156 857,4 1 403 200,73 8 478 292,46 

Татарстан Рес-

публикасы бюджеты 

акчасы 

1 197 028,0 1 192 716,6 1 219 441,13 1 153 725,7 1 155 322,9 1 156 857,4 1 403 200,73 8 478 292,46 

«2014 – 2020 елларга 

Татарстан 

Республикасында 

мәгълүмат техно-

логияләре өлкәсендә 

икътисадый мохитне 

һәм кеше капиталын 

үстерүгә дәүләт 

ярдәме», шулардан: 

127 994,23 102 291,14 109 167,47 95 657,7 97 211,9 98 706,6 124 106,12 755 135,16 

Татарстан Рес-

публикасы бюджеты 

акчасы 

127 994,23 102 291,14 109 167,47 95 657,7 97 211,9 98 706,6 124 106,12 755 135,16 

БАРЛЫГЫ, 

шулардан: 

2 654 730,72 2 534 592,01 2 969 505,59 2 824 530,05 2 434 659,0 2 437 688,2 2 823 663,81 18 679 369,38 

планлаштырыла 

торган федераль 

бюджет акчасы 

30 000,0 30 000,0 - - - - - 60 000,0 

Татарстан Рес-

публикасы бюджеты 

акчасы 

2 624 730,72 2 504 592,01 2 969 505,59 2 824 530,05 2 434 659,0 2 437 688,2 2 823 663,81 18 619 369,38 

 

Программаны финанслау күләме фараз характеренда була һәм тиешле елга 

һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджетын формалаштырганда ел саен 

билгеләнгән тәртиптә тәгаенләнергә тиеш. 

Программаны озак вакытлы чорга финанслау күләмнәрен исәпләү 2030 елга 

кадәрге чорга Россия Федерациясенең озак вакытлы социаль-икътисадый үсеш 

фаразы инфляциясе индекслары нигезендә башкарылды. 

 

2 нче таблица  

 

Бюджет акчасы белән баш эш итүчеләр һәм еллар буенча Программаны 

финанслау күләме 

 
(мең  сум) 

Бюджет акчасы белән 

баш эш итүче 

2014 

ел 

2015 

ел 

2016 

ел 

2017 

ел 

2018 

ел 

2019 

ел 

2020 

 ел 

Барлыгы 
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Татарстан Респуб-

ликасының Мәгълү-

матлаштыру һәм 

элемтә министрлыгы, 

шулардан: 

1 457 702,72 1 341 875,41 1 750 064,46 1 670 804,35 1 279 336,1 1 280 830,8 1 420 463,08 10 201 076,92 

планлаштырыла торган 

федераль бюджет 

акчасы 

30 000,0 30 000,0 - - - - - 60 000,0 

Татарстан Рес-

публикасы бюджеты 

акчасы 

1 427 702,72 1 311 875,41 1 750 064,46 1 670 804,35 1 279 336,1 1 280 830,8 1 420 463,08 10 141 076,92 

Республика «Татме-

диа»  матбугат һәм 

массакүләм комму-

никацияләр агентлыгы,                 

шулардан: 

1 197 028,0 1 192 716,6 1 219 441,13 1 153 725,7 1 155 322,9 1 156 857,4 1 403 200,73 8 478 292,46 

Татарстан Рес-

публикасы бюджеты 

акчасы 

1 197 028,0 1 192 716,6 1 219 441,13 1 153 725,7 1 155 322,9 1 156 857,4 1 403 200,73 8 478 292,46»; 

 

«2014 – 2020 елларга  Мәгълүмати Татарстан» ярдәмче программасында: 

Ярдәмче программа паспортында: 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп, Ярдәмче 

программаны финанслау 

күләмнәре 

Алдан хисаплау буенча, Ярдәмче программаны 

финанслауның гомуми күләме  5 198 043,06 мең  сум 

тәшкил итә, шулардан: 

билгеләнгән тәртиптә җәлеп итәргә планлаштырыла 

торган федераль бюджет акчасы – 60 000,0 мең сум; 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы –                                                

5 138 043,06 мең сум. 

Ярдәмче программаны еллар буенча финанслауның 

гомуми күләме:  

2014 ел – 644 534,59 мең сум, шулардан федераль 

бюджеттан җәлеп итәргә планлаштырыла торган акча 

исәбеннән – 30 000,0 мең сум, Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы – 614 534,59 мең сум;  

2015 ел – 669 628,19 мең сум, шулардан федераль 

бюджеттан җәлеп итәргә планлаштырыла торган акча 

исәбеннән – 30 000,0 мең сум, Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы – 669 628,19 мең сум; 

2016 ел – Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән 1 024 496,24 мең сум; 

2017 ел – Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән 984 747,7 мең сум; 

2018 ел – Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән 608 962,2 мең сум; 

2019 ел – Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән 608 962,2 мең сум; 
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2020 ел – Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән 656 711,94 мең сум. 

Ярдәмче программаны финанслау күләме фараз 

характерында була һәм чираттагы финанс елына һәм 

план чорына Татарстан Республикасы бюджетын 

формалаштырганда ел саен билгеләнгән тәртиптә 

тәгаенләнергә тиеш»; 

 

«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны тормышка ашырудан көтелә 

торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм Ярдәмче 

программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

 

«Еллар буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны тор-

мышка ашырудан көтелә 

торган соңгы нәтиҗәләр  

(нәтиҗәләрне бәяләү инди-

каторлары) һәм Ярдәмче 

программаның бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 
 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру барышында 

2020 ел ахырына түбәндәге күрсәткечләргә ирешү 

планлаштырыла:  

электрон рәвештә күрсәтелгән дәүләт хезмәтләре, 

муниципаль хезмәтләр һәм социаль әһәмиятле 

хезмәтләр санының узган елның шул ук чоры өчен 

шундый ук хезмәтләр санына карата чагыштырмасы – 

115 процент; 

 

дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүгә документларны тапшыру өчен «Дәүләт 

хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче 

күпфункцияле үзәкләрнең автоматлаштырылган 

мәгълүмат системасы» Татарстан Республикасы 

дәүләт мәгълүмат системасыннан файдалана торган 

Татарстан Республикасы күпфункцияле үзәкләре 

өлеше (универсаль белгечләре булган «бер тәрәзә» 

режимында дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтү буенча эшләп торучы 

күпфункцияле үзәкләрнең гомуми саныннан) – 100 

процент; 

 

җирле үзидарә органнарының граждан хәле актларын 

дәүләт теркәвенә алуга вәкаләт бирелгән 

хезмәткәрләренең Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты каршындагы Граждан хәле 

актларын язу идарәсенең автоматлаштырылган 

мәгълүмат системасыннан файдалана торган «ЗАГС» 

автоматлаштырылган мәгълүмат системасыннан 

файдалана торган өлеше – 100 процент; 

 

язылу электрон чираттан файдаланып гамәлгә 
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ашырылырга мөмкин булган мәктәпкәчә белем бирү 

оешмалары өлеше – 100 процент; 

 

«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәреннән файдаланып, мәктәпкәчә белем бирү 

оешмаларына кабул ителгән балалар өлеше – 100 

процент; 

 

«Татарстан Республикасында Электрон мәгариф» 

дәүләт мәгълүмат системасыннан файдаланучылар 

саны – 1 003 мең кеше; 

 

файдаланучыларны «Татарстан Республикасында 

Электрон мәгариф» дәүләт мәгълүмат системасында 

һәм Татарстан Республикасының дәүләт хезмәтләре 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү порталында 

эшләргә өйрәтү буенча үткәрелгән кеше-сәгатьләр 

саны – 240 мең кеше*ак.сәгать; 

 

автоматлаштырылган китапханәләр мәгълүмат 

системасына тоташтырылган гомуми файдаланудагы 

үзәк китапханәләр өлеше – 100 процент; 

 

автоматлаштырылган китапханәләр мәгълүмат 

системасына тоташтырылган гомуми файдаланудагы 

үзәк китапханәләр филиаллары өлеше – 27 процент; 

 

Татарстан Республикасы китапханәләренең җыелма 

электрон каталогындагы библиографик язмалар саны 

– 800 мең берәмлек; 

 

электрон рәвешкә күчерелгән тарихи басмалар өлеше  

– 100 процент; 

 

Татарстан Республикасының эш белән тәэмин итү 

органнарында эшкә урнаштыруга мохтаҗлар дип 

саналучы халыкны эш белән тәэмин итү үзәкләре 

эшчәнлеген автоматлаштыру буен- 

ча автоматлаштырылган мәгълүмат системасында  

исәпкә алынган гражданнар өлеше – 95 процент; 

 

«Татарстан Республикасы халкының социаль 

регистры» дәүләт мәгълүмат системасына кертелгән 

Татарстан Республикасында социаль куркыныч хәлдә 

булган гаиләләр һәм балигъ булмаганнар турында 
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тикшерү актлары өлеше – 100 процент; 

 

«Татарстан Республикасы инвалидлары мәгълүматлар 

базасы» мәгълүмат системасында теркәлгән 

мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрне тернәкләндерү 

программалары өлеше – 90 процент; 

 

пациентларның гомуми саныннан электрон медицина 

карталары алып барыла торган пациентлар өлеше – 

100 процент; 

 

«Татарстан Республикасының Электрон сәламәтлек 

саклавы» бердәм дәүләт мәгълүмат системасына 

тоташтырылган медицина оешмалары өлеше –  

100 процент; 

 

«Капиталь ремонт дәүләт программасын 

формалаштыру һәм аның үтәлешен мониторинглау 

һәм торак фонды объектлары торышын 

мониторинглау» дәүләт мәгълүмат системасында 

капиталь ремонт объектлары буенча еллык 

финанслауны үзләштерү өлеше – 100 процент; 

 

«Капиталь ремонт дәүләт программасын 

формалаштыру һәм аның үтәлешен мониторинглау 

һәм торак фонды объектлары торышын 

мониторинглау» дәүләт мәгълүмат системасына әлеге 

мәгълүмат буенча кертелгән шәхси исәпләр саны – 

2 005 мең берәмлек; 

 

«Ачык Татарстан» порталында шәхси кабинетлары  

булган гражданнар өлеше (гражданнарның гомуми 

саныннан) – 65 процент; 

 

тоташтырылырга тиешле органнарның гомуми 

саныннан «Тикшерү-күзәтчелек эшчәнлеге 

мониторингы» Татарстан Республикасы дәүләт 

мәгълүмат системасына тоташтырылган Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимияте органнары һәм 

җирле үзидарә органнары өлеше – 100 процент; 

 

тоташтырылырга тиешле органнарның гомуми 

саныннан «Татарстан Республикасын социаль-

икътисадый үстерү» мәгълүмат-аналитика 

системасына тоташтырылган Татарстан 
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Республикасы дәүләт хакимияте органнары һәм 

җирле үзидарә органнары өлеше – 100 процент; 

 

гамәлдәге законнарда күздә тотылган хисапларның 

гомуми саныннан «Татарстан Республикасы 

агросәнәгать комплексы» мәгълүмат-аналитика 

системасында электрон рәвештә төзелгән хисаплар 

өлеше  – 100 процент; 

 

Бердәм ведомствоара электрон документлар 

әйләнеше системасына (БВЭДӘС) тоташтырылган 

оешмалар адресына БВЭДӘС ярдәмендә җибәрелгән 

чыга торган документларның гомуми саныннан 

дәүләт хакимиятенең башкарма органнары һәм җирле 

үзидарә органнары вәкилләре БВЭДӘС да әзерләгән, 

имзалаган һәм оешмаларга адресланган чыга торган 

документлар өлеше – 90 процент; 

 

расланган дәүләт программаларының гомуми 

саныннан Максатчан программалар белән идарә итү 

буенча автоматлаштырылган дәүләт системасына 

кертелгән Татарстан Республикасы дәүләт 

программалары өлеше – 100 процент; 

 

социаль әһәмияткә ия булган тармакларда ведомство 

буйсынуындагы бюджет учреждениеләре челтәре 

эшчәнлеген мониторинглау мәгълүмат-аналитика 

системасы ярдәмендә ведомство буйсынуындагы 

учреждениеләрдән мәгълүмат җыючы Татарстан 

Республикасы министрлыклары өлеше – 100 процент; 

 

электрон хуҗалык кенәгәсен төзү өчен җитәрлек 

мәгълүмат белән «Электрон хуҗалык кенәгәсе» 

мәгълүмат-аналитика системасындагы хуҗалыклар 

өлеше – 100 процент; 

 

Татарстан Республикасы учреждениеләре өчен 

бюджет исәбе һәм хисаплылыкның мәгълүмат 

системасы ярдәмендә бюджет хисаплылыгын 

тапшыручы дәүләт һәм муниципаль учреждениеләр 

өлеше – 100 процент; 

 

дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен электрон 

рәвештә заказлар формалаштыруны, килештерүне 

һәм урнаштыруны гамәлгә ашыручы дәүләт һәм 
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муниципаль учреждениеләре өлеше – 100 процент; 

 

дәүләт учреждениеләрен һәм муниципаль 

учреждениеләрне норматив буенча финанслауны, 

Татарстан Республикасында дәүләт учреждениеләре 

һәм муниципаль учреждениеләр тарафыннан 

хезмәтләр күрсәтүгә һәм аларны тотуга бюджет 

ихтыяҗын хисаплап чыгару буенча мәгълүмат-

аналитика системасында дәүләт (муниципаль) 

йөкләмәсен формалаштырган дәүләт учреждениеләре 

һәм муниципаль учреждениеләр өлеше – 100 

процент; 

 

салым хисапларын һәм хисаплылыкның башка 

төрләрен электрон рәвештә тапшыра торган дәүләт 

учреждениеләре һәм муниципаль учреждениеләр 

өлеше – 100 процент; 

 

автоматлаштырылган тикшерүдә тоту үзәгенең 

бердәм программа комплексы кысларында Татарстан 

Республикасы дәүләт ихтыяҗлары өчен 

бюджетларны казначылык нигезендә үтәү өлешендә 

хезмәт күрсәтелүче дәүләт учреждениеләре һәм 

муниципаль учреждениеләр өлеше – 100 процент; 

 

капитал салулар дәүләт программасын форма-

лаштыруны һәм аның үтәлешен мониторинглау һәм 

капиталь төзелеш һәм реконструкцияләү объектлары 

торышын мониторинглау буенча мәгълүмат-

аналитика системасына тикшерүгә кертелгән 

башкарылган эшләр актлары өлеше – 100 процент; 

 

Татарстан Республикасының Дәүләт төзелеш 

күзәтчелеге инспекциясе гамәлгә ашыра торган 

тикшерүдә тоту һәм күзәтү процессын авто-

матлаштыру буенча электрон мәгълүмат системасына 

кертелгән төзелеш өлкәсендәге хокук бозулар 

турындагы беркетмәләр өлеше – 100 процент; 

 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәткәрләренең гомуми саныннан Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең һәм 

Татарстан Республикасында муниципаль хезмәтнең 

кадрлар составы бердәм мәгълүмат системасыннан 

файдаланып эшләре алып барыла торган Татарстан 
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Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләре 

өлеше – 100 процент; 

 

Россия Федерациясе субъектларының гомуми 

саныннан «Татарстан Республикасы товарларын 

тышкы базарларга чыгару» мәгълүмат-аналитика 

системасын файдаланып, «Татарстан Республикасы 

товарларын тышкы базарларга чыгару» буенча 

тикшерүләр кысаларында җәлеп ителгән Россия 

Федерациясе субъектлары өлеше – 90 процент; 

 

алкогольле продукцияне әйләнештә йөртүгә 

декларация бирергә тиешле Татарстан Республикасы 

оешмаларының гомуми саныннан «Алкогольле 

инспекция» Татарстан Республикасы дәүләт 

мәгълүмат автоматлаштырылган системасының 

шәхси кабинеты аша декларация тапшыручы 

оешмалар өлеше – 100 процент; 

 

тоташтырылырга тиешле органнарның гомуми 

саныннан «Татарстан Республикасында чараларны 

планлаштыру һәм тикшерүдә тоту системасы» дәүләт 

мәгълүмат системасына тоташтырылган Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимияте органнары һәм 

җирле үзидарә органнары өлеше – 100 процент; 

 

Татарстан Республикасында ягулык-энергетика 

комплексы һәм торак-коммуналь хуҗалык 

оешмалары тарифларын фаразлау һәм анализлау 

буенча бердәм мәгълүмат-аналитика системасы белән 

эшкәртелгән һәм система аша Татарстан 

Республикасының тарифлар буенча дәүләт 

комитетына җибәрелгән хисаплар өлеше – 100 

процент; 

 

 

Татарстан Республикасы халкының гомуми саныннан 

«ГЛОНАСС+112» бердәм дәүләт мәгълүмат 

системасы базасында «112» бердәм номеры буенча 

кичектергесез оператив хезмәтләр чакыруларны 

тәэмин итү системасы җәелдерелгән муниципаль 

берәмлекләр территорияләрендә яшәүче Татарстан 

Республикасы халкы өлеше – 100 процент; 

 

исемлеге Татарстан Республикасы Министрлар 
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Кабинетының 2010 ел, 22 сентябрь, 754 нче карары 

белән билгеләнгән транспорт чараларының 

«ГЛОНАСС+112» бердәм дәүләт мәгълүмат 

системасына тоташтырылган аерым төрләре саны 

(Татарстан Республикасы эчке су транспортының 

елга пассажирлар һәм йөк ташу судноларыннан 

башка) – 7 593 берәмлек;  

 

Татарстан Республикасы геопорталында урнаш-

тырылган киңлек мәгълүматларыннан файдаланучы 

Татарстан Республикасы министрлыклары өлеше – 

100 процент; 

 

зарарлы (пычраткыч) матдәләрне атмосфера һавасына 

чыгаруга төбәк дәрәҗәсендәге табигатьтән 

файдаланучыларга бирелгән рөхсәтләрнең гомуми 

саныннан төбәк дәрәҗәсендәге табигатьтән 

файдаланучыларга зарарлы (пычраткыч) матдәләрне 

атмосфера һавасына чыгаруга «Электрон экология» 

автоматлаштырылган мәгълүмат системасына 

кертелгән рөхсәтләр өлеше  – 100 процент; 

 

Татарстан Республикасының Экология министрлыгы 

тарафыннан кабул ителгән кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларының калдыклар барлыкка килү, алардан 

файдалану, аларны зарарсызландыру һәм урнаштыру 

турындагы хисапларының гомуми саныннан 

Татарстан Республикасының Экология министрлыгы 

тарафыннан кабул ителгән, «Электрон экология» 

автоматлаштырылган мәгълүмат системасына 

кертелгән кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының 

калдыклар барлыкка килү, алардан файдалану, 

аларны зарарсызландыру һәм урнаштыру турындагы 

хисаплар өлеше  – 100 процент; 

 

«Электрон экология» автоматлаштырылган 

мәгълүмат системасыннан файдаланып тапшырылган 

әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясау өчен 

түләү исәп-хисаплары өлеше – 65 процент; 

 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

органнарының һәм җирле үзидарә органнарының 

мәгълүмат иминлеген тәэмин итү өчен җаваплы һәм 

квалификациясен күтәргән хезмәткәрләре өлеше – 

100 процент; 
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Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

органнарының вирустан саклану белән тәэмин 

ителгән автоматлаштырылган эш урыннары саны – 

9 000 берәмлек; 

 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

органнарының лицензияләнгән автоматлаштырылган 

эш урыннары саны – 5 700 берәмлек. 

 

Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны 

тормышка ашыруны бәяләү индикаторлары 

Программага теркәлгән 1 нче кушымтада китерелә.»; 

 

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Алдан хисаплау буенча, Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме  

5 198 043,06 мең  сум тәшкил итә, шулардан: 

билгеләнгән тәртиптә җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет 

акчасы – 60 000,0 мең сум; 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы –  5 138 043,06 мең сум. 

 

1 нче таблица  

 

Еллар буенча Ярдәмче программаны финанслау күләме  

 
(мең  сум)  

Финанслау 

чыганагы 

2014 

ел 

2015 

ел 

2016 

ел 

2017 

ел 

2018 

ел 

2019 

ел 

2020 

ел 

Барлыгы 

Финанслауның 

гомуми күләме,                     

шулардан: 

644 534,59 669 628,19 1 024 496,24 984 747,7 608 962,2 608 962,2 656 711,94 5 198 043,06 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган федераль 

бюджет акчасы 

30 000,0 30 000,0 - - - - - 60 000,0 

Татарстан Рес-

публикасы 

бюджеты акчасы 

614 534,59 639 628,19 1 024 496,24 984 747,7 608 962,2 608 962,2 656 711,94 5 138 043,06 

 

Программаны финанслау күләме фараз характеренда була һәм тиешле елга 

һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджетын формалаштырганда ел саен 

билгеләнгән тәртиптә тәгаенләнергә тиеш. 

Ярдәмче программаны озак вакытлы чорга финанслау күләмнәрен исәпләү 

2030 елга кадәрге чорга Россия Федерациясенең озак вакытлы социаль-икътисадый 

үсеш фаразы инфляциясе индекслары нигезендә башкарылды.»; 
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IV бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«IV. Ярдәмче программа чаралары тасвирламасы 

 

Дәүләт хезмәтләре, муниципаль һәм социаль әһәмиятле хезмәтләр күрсәтүдән 

электрон рәвештә файдалану, шулай ук автоматлаштырылган мәгълүмат 

системасыннан файдаланып, «бер тәрәзә» режимында дәүләт хезмәтләре һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре базасында «бер тәрәзә» 

режимында хезмәтләр күрсәтү мөмкинлеген тәэмин итү буенча бурычларны 

тормышка ашыру өчен түбәндәге чаралар гамәлгә ашырыла: 

Татарстан Республикасында дәүләт хезмәтләре, муниципаль һәм социаль 

әһәмиятле хезмәтләр күрсәтү инфраструктурасын камилләштерү; 

электрон рәвештә хезмәтләр күрсәтүне исәпкә алып, дәүләт хезмәтләре, 

муниципаль һәм социаль әһәмиятле хезмәтләр күрсәтү регламентларын 

оптимальләштерү: 

электрон рәвештә дәүләт хезмәтләре, муниципаль һәм социаль әһәмиятле 

хезмәтләр күрсәтү максатларында, мәгълүмат алмашуда катнашучылар ресурслары 

һәм мәгълүмат системалары хезмәттәшлеген тәэмин итү эшләре комплексын 

башкару; 

Татарстан Республикасының дәүләт һәм муниципаль түләүләре турында 

мәгълүмат системасын үстерү һәм аның эшләвен тәэмин итү; 

Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләрнең элемтә-үзәге эшчәнлеген 

тәэмин итү; 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтү буенча күпфункцияле үзәкләр эшчәнлеген оештыру 

кагыйдәләрен раслау турында» 2012 ел, 22 декабрь, 1376 нчы карары таләпләренә 

туры килә торган «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча күпфункцияле 

үзәкләрнең автоматлаштырылган мәгълүмат системасы» Татарстан Республикасы 

дәүләт мәгълүмат системасын булдыру, үстерү һәм аның эшләвен тәэмин итү; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Граждан хәле 

актларын язу идарәсенең автоматлаштырылган мәгълүмат системасын үстерү һәм 

аның алып барылышын тәэмин итү; 

Татарстан Республикасының мәктәпкәчә белем бирү өлкәсендә электрон 

хезмәтләр күрсәтүне тәэмин итү өчен программа комплексын эксплуатацияләү, аңа 

техник ярдәм күрсәтү һәм аны модернизацияләү; 

Татарстан Республикасының Хайваннар дөньясы объектларын саклау һәм 

алардан файдалану идарәсенең мәгълүмат системасын булдыру, үстерү һәм аның 

эшләвен тәэмин итү; 

«Татарстан Республикасы яшәүче картасы» пилот проектын тормышка ашыру. 

Социаль өлкә тармакларында мәгълүмат-коммуникация технологияләрен 

кертү буенча бурычларны тормышка ашыру өчен түбәндәге чаралар гамәлгә 

ашырыла: 

мәгариф өлкәсендә мәгълүмат-коммуникация технологияләрен түбәндәге 

юллар белән үстерү һәм эксплуатацияләү: 

республика белем бирү оешмалары инфраструктурасын заманча компьютер 
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техникасы һәм лицензияләнгән программа тәэминаты белән җиһазландыруны югары 

дәрәҗәдә тәэмин итү, 

«Татарстан Республикасында Электрон мәгариф» дәүләт мәгълүмат 

системасын үстерү һәм аның эшләвен тәэмин итү, 

«Татарстан Республикасында Электрон мәгариф» дәүләт мәгълүмат 

системасын сертификатлаштыруны шәхси мәгълүматларны саклау турындагы 

таләпләр нигезендә тәэмин итү, 

дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен файдаланыла 

торган мәгълүмат системаларын кертүне методик яктан тәэмин итү; 

мәдәният өлкәсендә мәгълүмат-коммуникация технологияләрен түбәндәге 

юллар белән үстерү һәм эксплуатацияләү: 

китапханәләрне заманча мәгълүмат технологияләре инфраструктурасы белән 

җиһазландыру, 

«Татарстан Республикасының милли электрон китапханәсе» дәүләт мәгълүмат 

системасын үстерү һәм аның эшләвен тәэмин итү, 

Татарстан Республикасының милли электрон китапханәсе» дәүләт мәгълүмат 

системасы аша бердәм уку билеты эшләвен тәэмин итү; 

хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау өлкәсендә 

мәгълүмат-коммуникация технологияләрен түбәндәге юллар белән үстерү һәм 

эксплуатацияләү: 

халыкны эш белән тәэмин итү үзәкләре эшчәнлеген автоматлаштыру буенча 

мәгълүмат-аналитика системасын булдыру һәм үстерү, 

«Татарстан Республикасының инвалидлар мәгълүматлары базасы» мәгълүмат 

системасын үстерү һәм аның алып барылышын тәэмин итү, 

халыкны социаль яклау өлкәсендә мәгълүмат системаларын үстерү һәм бердәм 

мәгълүмат киңлегенә интеграцияләү, 

«Татарстан Республикасы халкының социаль регистры» дәүләт мәгълүмат 

системасын булдыру, үстерү һәм аның эшләвен тәэмин итү; 

сәламәтлек саклау өлкәсендә мәгълүмат-коммуникация технологияләрен 

түбәндәге юллар белән үстерү һәм эксплуатацияләү: 

«Татарстан Республикасының Электрон сәламәтлек саклавы» бердәм дәүләт 

мәгълүмат системасын үстерү һәм аның эшләвен тәэмин итү, 

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Республика 

клиник онкология диспансеры» медицина мәгълүмат системасын үстерү һәм аның 

эшләвен тәэмин итү; 

торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә капитал салулар дәүләт программасын 

формалаштыруны һәм аның үтәлешен мониторинглау һәм капиталь төзелеш һәм 

реконструкцияләү объектлары торышын мониторинглау буенча мәгълүмат-

аналитика системасын һәм «Коммуналь түләүләр» гамәли программалары пакетын 

үстерү һәм тәэмин итү юлы белән мәгълүмат-коммуникация технологияләрен үстерү 

һәм эксплуатацияләү. 

ИТ-технологияләр нигезендә сервисларны үстерү өлкәсендә бурычларны 

тормышка ашыру өчен, җәмгыять белән дәүләт хакимияте органнарының аралашу 

барышын җиңеләйтү максатларында, түбәндәге мәгълүмат системаларын булдыру 

(модернизацияләү) һәм үстерү чаралары гамәлгә ашырыла:  
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«Татарстан Республикасы Рәсми порталы» Татарстан Республикасы дәүләт 

мәгълүмат системасы; 

«Халык контроле» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасы; 

«Халык инспекторы» дәүләт мәгълүмат системасы; 

«Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү» мәгълүмат-аналитика 

системасы; 

Татарстан Республикасының агросәнәгать комплексы» мәгълүмат-аналитика 

системасы; 

Бердәм ведомствоара электрон документлар әйләнеше системасы (БВЭДӘС): 

максатчан программалар белән идарә итү буенча дәүләт автоматлаштырылган 

системасы; 

социаль әһәмиятле тармакларда ведомство буйсынуындагы бюджет 

учреждениеләре челтәре эшчәнлеген мониторинглау буенча мәгълүмат-аналитика 

системасы;  

«Электрон хуҗалык кенәгәсе» мәгълүмат-аналитика системасы; 

Татарстан Республикасы учреждениеләре өчен бюджет исәбе һәм хисаплылык 

буенча мәгълүмат системасы; 

Татарстан Республикасының дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗлары өчен 

заказлар формалаштыру, килештерү һәм урнаштыру өчен бердәм электрон 

мәгълүмат системасы; 

дәүләт учреждениеләрен һәм муниципаль учреждениеләрне норматив буенча 

финанслауны, Татарстан Республикасында дәүләт учреждениеләре һәм муниципаль 

учреждениеләр тарафыннан хезмәтләр күрсәтүгә һәм аларны тотуга бюджет 

ихтыяҗын хисаплап чыгару буенча мәгълүмат-аналитика системасы; 

Татарстан Республикасының дәүләт ихтыяҗлары өчен автоматлаштырылган 

тикшерүдә тоту үзәгенең программа продукты базасында Татарстан Республикасы 

бюджет процессы белән идарә итүнең автоматлаштырылган системалары; 

капитал салулар дәүләт программасын формалаштыруны һәм аның үтәлешен 

мониторинглау һәм капиталь төзелеш һәм реконструкцияләү объектлары торышын 

мониторинглау буенча мәгълүмат-аналитика системасы; 

Татарстан Республикасының Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе 

тарафыннан гамәлгә ашырыла торган тикшерү һәм күзәтү барышын 

автоматлаштыру буенча электрон мәгълүмат системасы; 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең һәм Татарстан 

Республикасында муниципаль хезмәтнең кадрлар составы буенча бердәм мәгълүмат 

системасы; 

«Украина территориясен мәҗбүри ташлап киткән һәм Татарстан 

Республикасы территориясенә килгән гражданнарның бердәм мәгълүматлар базасы»  

мәгълүмат системасы; 

«Тикшерү-күзәтү эшчәнлеге мониторингы» Татарстан Республикасы дәүләт 

мәгълүмат системасы; 

«Алкоголь инспекциясе» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат-

аналитика системасы; 

«Татарстан Республикасында чараларны планлаштыру һәм тикшерүдә тоту 

системасы» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасы; 
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«Татарстан Республикасы товарларын тышкы базарларга чыгару» мәгълүмат-

аналитика системасы; 

Татарстан Республикасында ягулык-энергетика комплексы һәм торак-

коммуналь хуҗалык оешмалары тарифларын фаразлау һәм анализлау буенча бердәм 

мәгълүмат-аналитика системасы; 

«Татарстан Республикасының төзелеш комплексы» дәүләт мәгълүмат 

системасы. 

Чаралар түбәндәгеләрне тәэмин итү юлы белән гамәлгә ашырыла: 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарында эшләүче 

барлык мәгълүмат системаларын инвентарьләштерүне; 

федераль һәм республика законнары таләпләре нигезендә системалар 

мәгълүматларын актуальләштерүне; 

файдаланучылар өчен уңайлы интерфейсны гамәлгә кертүне; 

тиешле хисапларны әзерләү сыйфатын яхшырту һәм тизлеген арттыру 

максатыннан чыгып, максатчан программалар белән идарә итү буенча дәүләт 

автоматлаштырылган системасының аналитик модулен модернизацияләү; 

максатчан программалар белән идарә итү буенча дәүләт автоматлаштырылган 

системасын Татарстан Республикасында казначылык нигезендә үтәү, дәүләт сатып 

алулары һәм капитал салулар системалары белән интеграцияләү; 

бюджетны планлаштыру инструментларын тиешенчә куллануны тикшерүдә 

тотуның нәтиҗәле механизмын гамәлгә кертү; 

дәүләт һәм муниципаль хакимият органнарында мәгълүмат-коммуникация 

технологияләрен үстерү өчен сервер җайланмасын сатып алу һәм аның эшләвен 

тәэмин итү; 

республика бюджет учреждениеләренең салып хисапларын һәм 

хисаплылыкның башка төрләрен электрон рәвештә тапшыруын тәэмин итү. 

Республиканың геомәгълүмат киңлеге өлкәсендә бурычларны тормышка 

ашыру өчен түбәндәге чаралар гамәлгә ашырыла: 

«ГЛОНАСС+112» бердәм дәүләт мәгълүмат системасы базасында «112» 

бердәм номеры буенча кичектергесез оператив хезмәтләр чакыруларны тәэмин итү 

системасын үстерү һәм аның эшләвен тәэмин итү; 

«ГЛОНАСС+112» бердәм дәүләт мәгълүмат системасы нигезендә эшли торган 

Татарстан Республикасының бердәм төбәк навигация-мәгълүмат системасын үстерү 

һәм аның эшләвен тәэмин итү; 

киңлек мәгълүматлары инфраструктурасын үстерү.  

Чаралар түбәндәге юл белән тормышка ашырыла:  

Татарстанның бөтен территориясендә «ГЛОНАСС+112» бердәм дәүләт 

мәгълүмат системасы эшләү өчен республиканың кизү-диспетчерлык хезмәтләре 

бүлекчәләрен кирәкле компьютер техникасы һәм җиһаз белән җиһазландыру; 

Татарстан Республикасы кичектергесез оператив хезмәтләрнең, дәүләт 

хакимияте органнарының транспорт чараларын, мәктәп һәм шәһәрара 

автотранспортны һәм транспорт чараларының башка төрләрен «ГЛОНАСС+112» 

бердәм дәүләт мәгълүмат системасына тоташтыру; 

балалар йөртүне гамәлгә ашыра торган транспорт чаралары хәрәкәтен 

тикшерүдә тотуны (диспетчерлаштыруны) оештыру; 
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«ГЛОНАСС+112» бердәм дәүләт мәгълүмат системасы ярдәмендә 

республиканың барлык территориясендә «112» бердәм номеры буенча телефон 

шалтыратуларын кабул итү өчен махсус элемтә системасын тормышка ашыру; 

дәүләт һәм муниципаль хакимият органнары, кичектергесез оператив 

хезмәтләрнең, шулай ук дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче 

башка оешмаларның транспорт чараларын борт навигация җайланмасы белән 

җиһазландыру; 

Татарстан Республикасының геопорталын үстерү һәм аның алып барылышын 

тәэмин итү; 

«Электрон экология» автоматлаштырылган мәгълүмат системасын үстерү һәм 

аның эшләвен тәэмин итү. 

Мәгълүмат иминлеге өлкәсендә бурычларны тормышка ашыру өчен түбәндәге 

чаралар гамәлгә ашырыла: 

дәүләт хакимияте органнарының һәм җирле үзидарә органнарының мәгълүмат 

иминлеген тәэмин итү өчен җаваплы хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү; 

Татарстан Республикасының дәүләт һәм муниципаль хакимияте органнарында 

һәм аларның ведомство буйсынуындагы учреждениеләрендә программа тәэминатын 

лицензияләү. 

Чаралар түбәндәге юллар белән тормышка ашырыла: 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хакимияте органнарының 

мәгълүмат иминлеген тәэмин итү өчен җаваплы хезмәткәрләренең 72 сәгатьтән ким 

булмаган курсларда квалификациясен күтәрү (Техник һәм экспорт тикшерүендә 

тоту федераль хезмәте белән килештерелгән уку программасы); 

Татарстан Республикасының дәүләт һәм муниципаль хакимияте органнарында 

һәм аларның ведомство буйсынуындагы учреждениеләрендә программа 

тәэминатына лицензияләр сатып алу»; 

 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы территориясендә мәгълүмат-

коммуникация инфраструктурасын үстерү» ярдәмче программасында: 

Ярдәмче программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп, Ярдәмче 

программаны финанслау 

күләмнәре 

Алдан хисаплау буенча, Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән Ярдәмче программаны 

финанслауның гомуми күләме  4 247 898,7 мең  сум 

тәшкил итә, шул исәптән түбәндәге еллар буенча:  

2014 ел – 685 173,90 мең  сум; 

2015 ел – 569 956,08 мең  сум; 

2016 ел – 616 400,75 мең  сум; 

2017 ел – 590 398,95 мең  сум; 

2018 ел – 573 162,0 мең  сум; 

2019 ел – 573 162,0 мең  сум; 

2020 ел – 639 645,02 мең  сум. 

Ярдәмче программаны финанслау күләме фараз 
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характерында була һәм чираттагы финанс елына һәм 

план чорына Татарстан Республикасы бюджетын 

формалаштырганда ел саен билгеләнгән тәртиптә 

тәгаенләнергә тиеш»; 

 

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү  

 

Алдан хисаплау буенча, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 4 247 898,7 мең сум тәшкил 

итә, шул исәптән түбәндәге еллар буенча:  

2014 ел – 685 173,90 мең  сум; 

2015 ел – 569 956,08 мең  сум; 

2016 ел – 616 400,75 мең  сум; 

2017 ел – 590 398,95 мең  сум; 

2018 ел – 573 162,0 мең  сум; 

2019 ел – 573 162,0 мең  сум; 

2020 ел – 639 645,02 мең  сум. 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

тиешле финанс елына Татарстан Республикасы бюджетын формалаштырганда 

билгеләнгән тәртиптә ел саен тәгаенләнергә тиеш.  

Озак вакытлы чорга Ярдәмче программаны финанслау күләмнәрен  хисаплап 

чыгару 2030 елга кадәрге чорга Россия Федерациясен социаль-икътисадый үстерү 

фаразының инфляция индекслары нигезендә гамәлгә ашырылды.»; 

 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасының мәгълүмати киңлек 

инфраструктурасын үстерү һәм камилләштерү» ярдәмче программасында: 

Ярдәмче программа паспортында:  

«Ярдәмче программаны еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче программаны 

еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп финанслау 

күләмнәре 

Алдан хисаплау буенча, Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән Ярдәмче программаны 

финанслауның гомуми күләме  8 478 292,46 мең  сум 

тәшкил итә, шул исәптән түбәндәге еллар буенча: 

2014 ел – 1 197 028,0 мең  сум;  

2015 ел – 1 192 716,6 мең  сум; 

2016 ел – 1 219 441,13 мең  сум;  

2017 ел – 1 153 725,7 мең  сум;  

2018 ел – 1 155 322,9 мең  сум; 

2019 ел – 1 156 857,4 мең  сум; 

2020 ел – 1 403 200,73 мең  сум. 

Ярдәмче программаны финанслау күләме фараз 

характерында була һәм чираттагы финанс елына һәм 
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план чорына Татарстан Республикасы бюджетын 

формалаштырганда ел саен билгеләнгән тәртиптә 

тәгаенләнергә тиеш»; 

 

«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны тормышка ашырудан көтелә 

торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм Ярдәмче 

программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлында: 

дүртенче абзацта «14 000» саннарын «14 500» саннарына алыштырырга; 

бишенче абзацта «7 000» саннарын «6 500» саннарына алыштырырга; 

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү  
 

Алдан хисаплау буенча, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 8 478 292,46 мең  сум тәшкил 

итә, шул исәптән түбәндәге еллар буенча: 

2014 ел – 1 197 028,0 мең  сум;  

2015 ел – 1 192 716,6 мең  сум; 

2016 ел – 1 219 441,13 мең  сум;  

2017 ел – 1 153 725,7 мең  сум;  

2018 ел – 1 155 322,9 мең  сум; 

2019 ел – 1 156 857,4 мең  сум; 

2020 ел – 1 403 200,73 мең  сум. 

Ярдәмче программаны финанслау күләме фараз характерында була һәм 

тиешле финанс елына Татарстан Республикасы бюджетын формалаштырганда ел 

саен билгеләнгән тәртиптә тәгаенләнергә тиеш. 

Озак вакытлы чорга Ярдәмче программаны финанслау күләмнәрен  хисаплап 

чыгару 2030 елга кадәрге чорга Россия Федерациясен социаль-икътисадый үстерү 

фаразының инфляция индекслары нигезендә гамәлгә ашырылды.»; 
 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында мәгълүмати технологияләр 

өлкәсендәге икътисадый мохитне һәм кеше капиталын үстерүгә дәүләт ярдәме 

күрсәтү» ярдәмче программасында: 

Ярдәмче программа паспортында:  

«Ярдәмче программаны еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Ярдәмче программаны 

еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп финанслау 

күләмнәре 

Алдан хисаплау буенча, Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән Ярдәмче программаны 

финанслауның гомуми күләме  755 135,16 мең  сум 

тәшкил итә, шул исәптән түбәндәге еллар буенча: 

2014 ел – 127 994,23 мең  сум;  

2015 ел – 102 291,14 мең  сум; 

2016 ел – 109 167,47 мең  сум;  

2017 ел – 95 657,7 мең  сум;  

2018 ел – 97 211,9 мең  сум; 
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2019 ел – 98 706,6 мең  сум; 

2020 ел – 124 106,12 мең  сум. 

Ярдәмче программаны финанслау күләме фараз 

характерында була һәм чираттагы финанс елына һәм 

план чорына Татарстан Республикасы бюджетын 

формалаштырганда ел саен билгеләнгән тәртиптә 

тәгаенләнергә тиеш»; 
 

«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны тормышка ашырудан көтелә 

торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм Ярдәмче 

программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлында: 

дүртенче абзацта «275» саннарын «240» саннарына алыштырырга; 

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү  
 

Алдан хисаплау буенча, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме  755 135,16 мең  сум тәшкил 

итә, шул исәптән түбәндәге еллар буенча: 

2014 ел – 127 994,23 мең  сум;  

2015 ел – 102 291,14 мең  сум; 

2016 ел – 109 167,47 мең  сум;  

2017 ел – 95 657,7 мең  сум;  

2018 ел – 97 211,9 мең  сум; 

2019 ел – 98 706,6 мең  сум; 

2020 ел – 124 106,12 мең  сум. 

Ярдәмче программаны финанслау күләме фараз характерында була һәм 

тиешле финанс елына Татарстан Республикасы бюджетын формалаштырганда ел 

саен билгеләнгән тәртиптә тәгаенләнергә тиеш. 

Озак вакытлы чорга Ярдәмче программаны финанслау күләмнәрен  хисаплап 

чыгару 2030 елга кадәрге чорга Россия Федерациясен социаль-икътисадый үстерү 

фаразының инфляция индекслары нигезендә гамәлгә ашырылды.»; 
 

Программада файдаланылган кыскартылмалар исемлегендә:  

унберенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

ТР АХһАЗМ – Татарстан Республикасының Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 

министрлыгы; 

түбәндәге эчтәлекле  абзац өстәргә: 

«ТР БИТИ» ДКУ – «Татарстан Республикасының Баш инвестиция-төзелеш 

идарәсе» дәүләт казна учреждениесе; 

Программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян 

итәргә.  
 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры         А.В.Песошин 


