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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; 2017 ел, 24 июнь, 424 нче; 2017 ел, 26 июнь, 432 нче; 2017 ел,  

4 октябрь, 759 нчы 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: 

«Ярдәмче программалар исемлеге» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Ярдәмче 

программалар 

исемлеге 

1. «2014 – 2020 елларга физик культура һәм спортны үстерү»; 

2. «2014 – 2020 елларга балалар һәм яшьләр ялын оештыру»; 

3. «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы авыл яшьләре»; 

4. «2014 – 2020 Татарстан яшьләре»; 

5. «2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасы яшьләренә 

патриотик тәрбия бирү»; 

6. «2014 – 2020 елларга дәүләт яшьләр сәясәтен һәм спорт 

өлкәсендә дәүләт сәясәтен камилләштерү»; 

7. «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр 

сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү»; 

8. «2016 – 2018 елларга Татарстан балалары»; 

9. «2018 елда футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрүгә 

әзерләнү»; 

 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре» 

юлында: 

«46 039 251,4» саннарын «45 993 745,2» саннарына алыштырырга; 

«42 682 939,6» саннарын «42 637 433,4» саннарына алыштырырга; 

«6 487 914,3» саннарын «6 442 408,1» саннарына алыштырырга; 

«4 348 184,7» саннарын «4 302 678,5» саннарына алыштырырга; 

«4 192 052,5» саннарын «4 146 546,3» саннарына алыштырырга; 

Программаның I бүлегендә: 

утызынчы абзацта «2014 – 2020 елларга балалар һәм яшьләр ялын, аларны 

савыктыруны һәм эш белән тәэмин итүне оештыру» сүзләрен «2014 – 2020 елларга 

балалар һәм яшьләр ялын оештыру» сүзләренә алыштырырга; 

утыз алтынчы абзацта «2014 – 2016 елларга» сүзләрен «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасы» сүзләренә алыштырырга; 

Программаның II бүлегендә: 

егерме беренче абзацта: 

«авыл яшьләре» сүзләре алдыннан «Татарстан Республикасы» сүзләрен 

өстәргә; 

«2014 – 2016 елларга яшьләргә патриотик тәрбия бирү» сүзләрен «2014 – 2016 

елларга Татарстан Республикасы яшьләренә патриотик тәрбия бирү» сүзләренә 

алыштырырга; 

Программаның III бүлегендә: 

«46 039 251,4» саннарын «45 993 745,2» саннарына алыштырырга; 

«42 682 939,6» саннарын «42 637 433,4» саннарына алыштырырга; 

«6 487 914,3» саннарын «6 442 408,1» саннарына алыштырырга; 

«4 348 184,7» саннарын «4 302 678,5» саннарына алыштырырга; 

«4 192 052,5» саннарын «4 146 546,3» саннарына алыштырырга; 

Программага теркәлгән кушымтада: 

2 нче пунктта: 

10 графада «212» саннарын «214» саннарына алыштырырга; 
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12 графада «216» саннарын «218» саннарына алыштырырга; 

13 графада «216» саннарын «218,6» саннарына алыштырырга; 

14 графада «216» саннарын «220» саннарына алыштырырга; 

15 графада «216» саннарын «221» саннарына алыштырырга; 

20 графада «1 504 355,1» саннарын «1 458 848,9» саннарына алыштырырга; 

21 графада «4 348 184,7» саннарын «4 302 678,5» саннарына алыштырырга; 

22 графада «4 192 052,5» саннарын «4 146 546,3» саннарына алыштырырга; 

3 нче пункттагы 4 графада «авыл яшьләре» сүзләре алдыннан «Татарстан 

Республикасы» сүзләрен өстәргә; 

5 нче пункттагы 4 графаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2014 – 2016 елларга Татарстан Республикасы яшьләренә патриотик тәрбия 

бирү»; 

«Барлыгы» юлында: 

20 графада «6 487 914,3» саннарын «6 442 408,1» саннарына алыштырырга; 

21 графада «4 348 184,7» саннарын «4 302 678,5» саннарына алыштырырга; 

22 графада «4 192 052,5» саннарын «4 146 546,3» саннарына алыштырырга; 

Программаның «2014 – 2020 елларга балалар һәм яшьләр ялын оештыру» 

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

2 нче ярдәмче программаның паспортында «Финанслау күләмнәре һәм 

финанслау чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

2014 – 2020 елларда 2 нче ярдәмче программаны Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән финанслауның 

гомуми күләме 9 578 125,2 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 

2014 елда – 1 152 755,7 мең сум; 

2015 елда – 1 278 059,1 мең сум; 

2016 елда – 1 339 407,7 мең сум; 

2017 елда – 1 431 356,0 мең сум; 

2018 елда – 1 458 848,9 мең сум; 

2019 елда – 1 458 848,9  мең сум; 

2020 елда – 1 458 848,9 мең сум. 

2 нче ярдәмче программа юнәлешләре буенча Татарстан 

Республикасы бюджетыннан бирелә торган акча суммалары 

чираттагы финанс елына һәм план чорына Татарстан 

Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы 

законы нигезендәел саен тәгаенләнә. 

Федераль бюджет акчасы 2014 елда – 56 677,9 мең сум,  

2016 елда 55 564,8 мең сум тәшкил итте. 

Бюджеттан тыш чыганаклар акчасы күләмнәре ел саен төзелә 

торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк»; 

 

2 нче ярдәмче программаның паспортындагы «2 нче ярдәмче программаны 

тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр» юлында: 

бишенче юлда «218» саннарын «218,6» саннарына алыштырырга; 
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2 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. 2 нче ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

2014 – 2020 елларда 2 нче ярдәмче программаны Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән финанслауның гомуми күләме 9 578 125,2 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән: 

2014 елда – 1 152 755,7 мең сум; 

2015 елда – 1 278 059,1 мең сум; 

2016 елда – 1 339 407,7 мең сум; 

2017 елда – 1 431 356,0 мең сум; 

2018 елда – 1 458 848,9 мең сум; 

2019 елда – 1 458 848,9 мең сум; 

2020 елда – 1 458 848,9 мең сум. 

2 нче ярдәмче программа юнәлешләре буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан бирелә торган акча суммалары чираттагы финанс елына Татарстан 

Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы законы нигезендә ел саен 

тәгаенләнә. 

Федераль бюджет акчасы 2014 елда – 56 677,9 мең сум, 2016 елда 55 564,8 мең 

сум тәшкил итте. 

Бюджеттан тыш чыганаклар акчасы күләмнәре ел саен төзелә торган 

шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк. 

Балаларның һәм яшьләрнең ялын оештыру буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә 

норматив чыгымнар ел саен Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

тарафыннан раслана. 

Татарстан Республикасының ял оешмаларында сменаларның дәвамлылыгы, 

Татарстан Республикасының муниципаль районнары һәм шәһәр округлары 

яктылыгында балаларның һәм яшьләрнең ялын оештыруга һәм балаларның һәм 

яшьләрнең ялын оештыруны тәэмин итүгә Татарстан Республикасының җирле 

бюджетларына субсидияләр бүлү, министрлыклар буенча 2 нче ярдәмче 

программаны тормышка ашыруга ассигнованиеләр бүлү 2 нче ярдәмче программага 

теркәлгән 2 нче кушымтада китерелә. 

2018 елга балаларның һәм яшьләрнең ялын оештыруга хезмәтләр күләмнәре 

нормативлары һәм 2018 елга муниципаль районнар һәм шәһәр округлары 

яктылыгында балаларның һәм яшьләрнең ялын оештыруга хезмәтләр күләмнәре 

нормативлары 2 нче ярдәмче программага теркәлгән 4 нче кушымтада китерелә.»; 

2 нче ярдәмче программага теркәлгән 3 нче кушымтада: 

нумерация башисемендә «, аларны савыктыруны һәм эш белән тәэмин итүне» 

сүзләрен төшереп калдырырга; 

кушымта исемендә «, аларны савыктыруны һәм эш белән тәэмин итүне» 

сүзләрен төшереп калдырырга; 

2 нче ярдәмче программага теркәлгән 1, 2 һәм 4 нче кушымталарны яңа 

редакциядә (карарга теркәләләр) бәян итәргә; 

«2014 – 2020 елларга авыл яшьләре» ярдәмче программасында (алга таба –  

3 нче ярдәмче программа): 
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3 нче ярдәмче программа исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы авыл яшьләре»; 

3 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтаның нумерация башисеменә 

«авыл яшьләре» сүзләре алдыннан «Татарстан Республикасы» сүзләрен өстәргә; 

3 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымта исеменә «авыл яшьләре» 

сүзләре алдыннан «Татарстан Республикасы» сүзләрен өстәргә; 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик 

культура һәм спортны үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасын үстерү» ярдәмче программасында (алга таба –  

7 нче ярдәмче программа): 

7 нче ярдәмче программага теркәлгән 1 нче кушымтаның 1 нче пунктындагы 

«Спорт объектлары һәм яшьләр сәясәте учреждениеләре инфраструктурасын 

реконструкцияләү һәм капиталь ремонтлау эшләрен үткәрү» юлында: 

«34,41» саннарын «62,5» саннарына алыштырырга; 

«34,43» саннарын «62,6» саннарына алыштырырга; 

«34,45» саннарын «62,7» саннарына алыштырырга; 

«34,47» саннарын «62,8» саннарына алыштырырга;  

«34,49» саннарын «62,9» саннарына алыштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 
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