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

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык 

хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт программасын раслау турында»  

2014 ел, 30 апрель, 289 нчы карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар 

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

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

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

2017 ел, 30 май, 322 нче; 2017 ел, 26 июнь, 434 нче; 2017 ел, 27 сентябрь, 728 нче; 

2017 ел, 6 октябрь, 765 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

расланган «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак 

һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт 

программасына (алга таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Программа паспортында: 

«Ярдәмче программалар исемлеге» юлында: 

2 нче пунктта «2019» саннарын «2020» саннарына алыштырырга; 
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7 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«7. «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм 

торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт 

программасы кысаларында Социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү»; 

9 нчы пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«9. «Энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү»; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре» 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре  

Программаны финанслауның гомуми күләме 96 760 912,8 мең 

сум тәшкил итә, шул исәптән:  
 (мең сум) 

Ел  Барлык 
акча 

 

Татарстан 

Респуб-

ликасы 

бюджеты 

акчасы  

Җәлеп итәргә планлаштырыла торган акча  

федераль 

бюджет 
Дәүләт 

корпорациясе 

– Торак-

коммуналь 

хуҗалыкны 

реформалаш-

тыруга 

булышлык 

күрсәтү 

фонды  

«Моношә-

һәрләрне 

үстерү 
фонды» 

коммерция-

чел 
булмаган 

оешма  

җирле 

бюджет-

лар  

бюджет-

тан тыш 

чыганак-

лардан  

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

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

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

2017 24833665,8 17716456,6 2930254,7 - 398962,2 1073051,0 2714941,2 

2018 16762038,8 12580354,0 339328,4 - - 1072749,0 2769607,4 

2019 14416176,3 10584902,9 42032,8 - - 1072931,0 2716309,6 

2020 5516904,5  2194427,5 43714,1 -  1072931,0 2205831,9 

Бары-

сы  

96760912,8 62316767,0 4452900,7 4686102,4 559574,6 7508012,0 17237556,1 

 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен 

төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 

 

Программаның 1 нче бүлегендәге 1.1 нче бүлекчәсендә 1 нче таблицадан соң: 

унбишенче абзацта «(алга таба - ТТҮ фонды)» сүзләрен төшереп калдырырга; 

уналтынчы абзацта «ТТҮ фонды» сүзләрен «Торак өлкәсендә бердәм үсеш 

институтын (алга таба  – Бердәм үсеш институты)» сүзләренә алыштырырга; 

Программаның 2 нче бүлегендә: 

2.2 нче бүлекчәсендә:  

бүлекчә исемендә «2019» саннарын «2020» саннарына алыштырырга; 

җиденче абзацта «2019» һәм «1900» саннарын шул ук эзлеклелектә  

«2020» һәм «2 183» саннарына алыштырырга; 

2.7 нче бүлекчә исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.7. «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак 

һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт 

программасы кысаларында 2015 – 2020 елларга социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү» ярдәмче программасы; 

2.9 нче бүлекчә исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«2.9. Энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү» ярдәмче 

программасы; 

Программаның 3 нче бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Программаны тормышка ашыруны финанслар белән тәэмин итү фаразы 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы һәм билгеләнгән тәртиптә җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган федераль бюджет, Дәүләт корпорациясе – Торак-коммуналь 

хуҗалыкны реформалаштыруга булышлык күрсәтү фонды, «Моношәһәрләрне 

үстерү фонды» коммерциячел булмаган оешмасы, җирле бюджетлар һәм бюджеттан 

тыш чыганаклар акчасы исәбеннән гамәлгә ашырыла. 

2014 – 2020 елларда Программаны финанслауның фаразлана торган гомуми 

күләме 96 760 912,8 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 
 

(мең сум) 

Ел  Барлык 

акча 

Татарстан 

Республи-

касы 

бюджеты 

акчасы  

Җәлеп итәргә планлаштырыла торган 

федераль 

бюджет 

акчасы 

Дәүләт 

корпорациясе – 

Торак-

коммуналь 

хуҗалыкны 

реформалаш-

тыруга булыш-

лык күрсәтү 

фонды акчасы 

«Моношәһәр-

ләрне үстерү 

фонды» 

коммерция-

чел булмаган 

оешма 

акчасы 

җирле 

бюджет-

лар 

акчасы 

бюджеттан 

тыш 

чыганаклар  

акчасы 

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

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

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

2017 24833665,8 17716456,6 2930254,7 - 398962,2 1073051,0 2714941,2 

2018 16762038,8 12580354,0 339328,4 - - 1072749,0 2769607,4 

2019 14416176,3 10584902,9 42032,8 - - 1072931,0 2716309,6 

2020 5516904,5  2194427,5 43714,1 -  1072931,0 2205831,9 

Бары-

сы  

96760912,8 62316767,0 4452900,7 4686102,4 559574,6 7508012,0 17237556,1 

 

Программа юнәлешләре буенча финанслау күләмнәре, тиешле бюджетлар 

мөмкинлекләреннән чыгып, ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Барлык чыганаклар исәбеннән Программаны ресурслар белән тәэмин итү һәм 

Программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнарының фаразлана торган бәяләмәсе бу Программага теркәлгән кушымтада 

китерелгән.»; 

Программага теркәлгән кушымтада: 

«Ярдәмче программа исеме: «2014 – 2019 елларга Татарстан Республикасында 

ятим балаларны һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган балаларны, ятим 

балалар һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган балалар арасындагы затларны 

торак урыннар белән тәэмин итү» һәм «Ятим балалар һәм ата-ана кайгыртуыннан 

мәхрүм калган балалар, ятим балалар һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган 
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балалар арасындагы затлар өчен Татарстан Республикасының махсус торак фондын 

формалаштыру» юлларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче программа исеме: «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында ятим балаларны һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган балаларны, ятим балалар һәм ата-ана 

кайгыртуыннан мәхрүм калган балалар арасындагы затларны торак урыннар белән тәэмин итү» 

Ятим 

балалар 

һәм ата-

ана кай-

гыртуын-

нан 

мәхрүм 

калган 

балалар 

өчен, 

ятим 

балалар 

һәм ата-

ана кай-

гыртуын-

нан 

мәхрүм 

калган 

балалар 

арасында-

гы затлар 

өчен 

Татарстан 

Респуб-

лика-

сының 

махсус-

лашты-

рылган 

торак 

фондын 

форма-

лаштыру 

ТР 

МһФМ, 

ТР 

ҖһМММ, 

ҖҮО 

(килешү 

буенча), 

ДТФ 

(килешү 

буенча) 

 

2014 – 

2020 

еллар 

Хисап финанс 

елында махсус-

лаштырылган 

торак 

урыннарны 

наемга алу 

шартнамәләре 

буенча уңайлы 

һәм торак 

урыннар белән 

тәэмин ителгән 

ятим балалар 

һәм ата-ана 

кайгыртуыннан 

мәхрүм калган 

балалар, ятим 

балалар һәм 

ата-ана 

кайгыртуыннан 

мәхрүм калган 

балалар 

арасындагы 

затлар саны, 

кеше 

 

265 309 331 311 305 297 309 321 233728,2 

ТРБ 

 

83406,4 

ФБ 

 

 

 

269811,0 

БРТ 

 

86610,4 

ФБ 

 

 

 

 

288697,8 

БРТ 

 

50485,0 

ФБ 

 

 

 

302844,0 

БРТ  

 

43880,6 

ФБ 

 

 

 

 

314957,8 

БРТ  

 

40328,4 

ФБ 

 

 

 

 

327556,1 

БРТ  

 

42032,8 

ФБ 

340658,3 

БРТ  

 

43714,1 

ФБ»; 

 

«Ярдәмче программа исеме: «2015 – 2020 елларга социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү» һәм «Заманча технологияләрне кулланышка кертеп, 

коммуналь инфраструктураны алга таба үстерү» юлларын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

 
« Ярдәмче программа исеме: «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» 
 «Заманча 

техноло-

гияләрне 

кулланыш-

ка кертеп, 

коммуналь 

инфра-

струк-

тураны 

алга таба 

үстерү 

ТАһТКХМ, 

БИТИ, ГФ, 

ҖҮО 

(килешү 

буенча) 

 

2014 – 

2020 гг. 

Куркынычсыз-

лык таләплә-

ренә җавап бирә 

торган эчәргә 

яраклы су белән 

тәэмин ителгән 

халыкның 

Татарстан 

Республикасы 

халкының 

гомуми 

санындагы 

өлеше, % 

94,8 94,8 97,5 97,1 97,1 97,2 97,3 97,5 794300,0 

ТРБ 

 

 

3157299,8 

ТРБ 

 

791487,3 

ТРБ 

 

160612,4 

МФ фонды  

 

7192247,0 

ТРБ 

 

398962,2 

МФ фонды  

 

8150590,7 

ТРБ 

 

299000,0 

ФБ 

6130620,1 

ТРБ 

 

*»; 

 

Коммуналь 

инфраструкту-

раның тузу 

дәрәҗәсе, % 

47,7 47,3 47,1 46,9 46,7 46,5 46,3 46,1 

 

«Ярдәмче программа исеме: «2016 – 2020 елларга торак-коммуналь хуҗалыкта 

энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү» юлын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

«Ярдәмче программа исеме: «Энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген 

күтәрү»; 
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«Дәүләт программасы буенча барлыгы, шул исәптән:», «Татарстан 

Республикасы бюджеты» һәм «федераль бюджет» юлларын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

 
«Дәүләт программасы буенча барлыгы, шул 

исәптән: 
8096056,1 13058360,5 14077710,8 24833665,8 16762038,8 14416176,3 5516904,5 

Татарстан Республикасы бюджеты 2455333,2 8216205,3 8569087,5 17716456,6 12580354,0  10584902,9 2194427,5 

федераль бюджет 93697,7 476375,4 527497,6 2930254,7 339328,4 42032,8 43714,1»; 

 

«2014 – 2019 елларга Татарстан Республикасында  ятим балаларны һәм ата-ана 

кайгыртуыннан мәхрүм калган балаларны, ятим балалар һәм ата-ана кайгыртуыннан 

мәхрүм калган балалар арасындагы затларны торак урыннар белән тәэмин итү» 

ярдәмче программасында (алга таба – 1 нче ярдәмче программа): 

1 нче ярдәмче программа исемендә «2019» саннарын «2020» саннарына 

алыштырырга; 

1 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программа исеме» һәм «Ярдәмче программаны тормышка ашыру 

вакытлары һәм этаплары» юлларында «2019» саннарын «2020» саннарына 

алыштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Ярдәмче 

программаны 

финанслау күләме 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме  

2 468 710,9 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 2 078 253,2 мең сум, 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 390 457,7 мең сум. 

 
(мең сум) 

Ел Барлыгы Шул исәптән 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

акчасы 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган федераль 

бюджет акчасы 

2014 317134,6 233728,2 83406,4 

2015 356421,4 269811,0  86610,4 

2016 339182,8 288697,8 50485,0 

2017 346724,6 302844,0 43880,6 

2018 355286,2 314957,8 40328,4 

2019 369588,9 327556,1 42032,8 

2020 384372,2 340658,3 43714,1 

Барлыгы 2468710,9 2078253,2 390457,7 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен 

төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 

 

«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын 

тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү 
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индикаторлары) һәм Ярдәмче программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» 

юлында «2019», «1900», «27,3» саннарын шул ук эзлеклелектә «2020», «2183», 

«25,9» саннарына алыштырырга; 

1 нче ярдәмче программаның 1 нче бүлегендә: 

уналтынчы абзацта «1 200» саннарын «1 240» саннарына алыштырырга; 

унҗиденче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2019 елда – ятим балалар арасыннан 1 240 гражданда;»; 

түбәндәге эчтәлекле яңа унсигезенче абзац өстәргә: 

«2020 елда – ятим балалар арасыннан 1 240 гражданда.»; 

1 нче ярдәмче программаның 2 нче бүлегендәге алтынчы абзацта  

«2019» саннарын «2020» саннарына алыштырырга; 

1 нче ярдәмче программаның 3 нче бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү  
 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 2 468 710,9 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

2 078 253,2 мең сум, җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 390 457,7 мең сум. 

 
(мең сум) 

Ел Барлыгы Шул исәптән 

Татарстан Республикасы 

бюджеты 

акчасы 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган 

федераль бюджет акчасы 

2014 317134,6 233728,2 83406,4 

2015 356421,4 269811,0  86610,4 

2016 339182,8 288697,8 50485,0 

2017 346724,6 302844,0 43880,6 

2018 355286,2 314957,8 40328,4 

2019 369588,9 327556,1 42032,8 

2020 384372,2 340658,3 43714,1 

Барлыгы 2468710,9 2078253,2 390457,7 

 

Искәрмә: Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, тиешле 

бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш.»; 

1 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтаны яңа редакциядә (карарга 

теркәлә) бәян итәргә; 

 

«2014 – 2020 елларга территорияләрне комплекслы үзләштерү һәм үстерү 

проектларын тормышка ашыру» ярдәмче программасында (алга таба – 2 нче 

ярдәмче программа): 

1 нче бүлекнең тугызынчы абзацында «Торак төзелешен үстерүгә булышлык 

күрсәтү федераль фонды (алга таба – ТТҮ фонды)» сүзләрен – «Торак өлкәсендә 

бердәм үсеш институты (алга таба – Бердәм үсеш институты)» сүзләренә,  

«ТТҮ фонды» сүзләрен «Бердәм үсеш институты» сүзләренә алыштырырга; 
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2 нче ярдәмче программаның 4 нче бүлегендә: 

2 нче таблицадан соң беренче абзацта «ТТҮ фондына» сүзләрен «Бердәм үсеш 

институтына» сүзләренә алыштырырга; 

1 нче пунктта «ТТҮ фонды» сүзләрен «Бердәм үсеш институты» сүзләренә 

алыштырырга; 

2 нче пунктта: 

«ТТҮ фондына», «Фонд» һәм «ТТҮ фондының» сүзләрен шул ук эзлеклелектә 

«Бердәм үсеш институтына», «Бердәм үсеш институты» һәм «Бердәм үсеш 

институтының» сүзләренә алыштырырга; 

 

«2015 – 2020 елларга социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» 

ярдәмче программасында (алга таба – 3 нче ярдәмче программа): 

3 нче ярдәмче программа исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм 

торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү»; 

3 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программа исеме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче программа исеме 

  

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы халкын 

сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык 

хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү» (алга таба – Ярдәмче 

программа)»; 

 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

43 613 543,5  мең сум тәшкил итә, шул исәптән:  
 (мең сум) 

Ел  Барлык акча Шул исәптән 

Татарстан 
Республикасы 

бюджеты 
акчасы 

җәлеп итергә 
планлаштырылган 
федераль бюджет 

акчасы 

җәлеп итергә 

планлаштырылган 

«Моношәһәрләрне 

үстерү фонды» 

коммерциячел 

булмаган оешма 

акчасы 

2015 6582911,4 6582911,4 - - 

2016 5345267,0 5184654,6 - 160612,4 

2017 13105154,3 12706192,1 - 398962,2 

2018 10449590,7 10150590,7 299000,0 - 

2019 8130620,1 8130620,1 - - 

2020 * * * * 

Барлыгы 43613543,5 42754968,9 299000,0 559574,6 
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* Чараларны үтәү финанс чаралары бүлеп бирелүгә карап 

 

Искәрмә: Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз 

характерында була һәм аларга, тиешле бюджетлар 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә 

тиеш»; 

 

3 нче ярдәмче программаның 3 нче бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү  
 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 43 613 543,5 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән:  
 (мең сум) 

 
Ел  Барлык акча Шул исәптән 

Татарстан 
Республикасы 

бюджеты 
акчасы 

җәлеп итергә 
планлаштырылган 
федераль бюджет 

акчасы 

җәлеп итергә 

планлаштырылган 

«Моношәһәрләрне үстерү 

фонды» коммерциячел 

булмаган оешма акчасы 

2015 6582911,4 6582911,4 - - 

2016 5345267,0 5184654,6 - 160612,4 

2017 13105154,3 12706192,1 - 398962,2 

2018 10449590,7 10150590,7 299000,0 - 

2019 8130620,1 8130620,1 - - 

2020 * * * * 

Барлыгы 43613543,5 42754968,9 299000,0 559574,6 

 
* Чараларны үтәү финанс чаралары бүлеп бирелүгә карап 

 

Искәрмә: Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында 

була һәм аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен 

төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 

3 нче ярдәмче программага теркәлгән 1 нче кушымтада: 

кушымтаның нумерация башисемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм 

торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» 

ярдәмче программасына 1 нче кушымта; 

кушымта исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм 

торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» 

ярдәмче программасының максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү 

индикаторлары һәм Ярдәмче программа чаралары буенча финанслау»; 

«Коммуналь инфраструктура объектларын төзү, реконструкцияләү һәм 

капиталь ремонтлау» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Ком-

муналь 

инфра-

структу-

ра 

объект-

ларын 

төзү, 

реконст-

рукция-

ләү һәм 

капи-

таль 

ремонт-

лау 

ТАһТКХ

М, 

БИТИ, ГФ, 

ҖҮО 

(килешү 

буенча) 

 

2015 –

2020 

еллар 

Куркын

ычсыз-

лык 

таләп-

ләренә 

җавап 

бирә 

торган 

эчәргә 

яраклы 

су 

белән 

тәэмин 

ителгән 

халык-

ның 

Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

хал-

кының 

гомуми 

санын-

дагы 

өлеше, 

% 

94,8 97,5 97,1 97,1 97,2 97,3 97,5 3157299,8 

ТРБ 

791487,34 

ТРБ  

 

160612,41 

МФ фонды  

 

 

 

7192247,0 

ТРБ  

 

398962,2 

МФ фонды  

 

8150590,7 

ТРБ  

 

299000,0 

ФБ 

 

6130620,1 

ТРБ  

*»; 

 

 

«Дәүләт программасы буенча барлыгы, шул исәптән:» юлының 15 графасында 

«10150590,7» саннарын «10449590,7» саннарына алыштытырга; 

таблицага түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә: 

 
«федераль бюджет - - - 299000,0 - * 

 

кулланылган кыскартылмалар исемлегенә түбәндәге эчтәлекле абзацлар 

өстәргә: 

«ФБ – җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы.»; 

3 нче ярдәмче программага теркәлгән 2 нче кушымтада: 

кушымтаның нумерация башисемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм 

торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» 

ярдәмче программасына 2 нче кушымта; 

кушымта исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм 

торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» 

ярдәмче программасы чаралары исемлеге»; 

кушымтага түбәндәге эчтәлекле 4 нче таблица өстәргә: 

 

«4 нче таблица  

2018 ел 
 

Т/с Муниципаль 

берәмлек исеме 

Чаралар исеме Егәр-

лек 

Җаваплы 

министр-

лык, 

ведомство 

Финанс-

лау 

чыгана-

гы 

Финанслау, 

мең сум 

(агымдагы 

бәяләрдә) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Коммуналь  хуҗалык 

1.1 Әлмәт 

муниципаль 

районы 

Чистарту корылмаларын рекон-

струкцияләү, Әлмәт шәһәре, 

җитештерүчәнлеге тәүлегенә 

60 мең м
3
, I эшләтеп җибәрү 

комплексы 

объект ТАһТКХМ, 

ҖҮО 

(килешү 

буенча) 

ТРБ 216517,0 

ФБ 299000,0 

1.2 Татарстан 

Республикасының 

торак пунктлары  

бүленмәгән лимит  ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

(килешү 

буенча) 

ТРБ 7934073,7 

2. Төзекләндерү 

2.1 Татарстан 

Республикасының 

торак пунктлары 

бүленмәгән лимит  ТАһТКХМ, 

БИТИ, 

ҖҮО 

(килешү 

буенча) 

ТРБ 2000000,0 

2018 ел буенча БАРЛЫГЫ    10449590,7»; 

 

кулланылган кыскартылмалар исемлегенә түбәндәге эчтәлекле абзацлар 

өстәргә: 

«ФБ – җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы.»; 

«2016 – 2020 елларга торак-коммуналь хуҗалыкта энергия саклау һәм 

энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү» ярдәмче программасында (алга таба – 4 нче 

ярдәмче программа): 

4 нче ярдәмче программа исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү»; 

4 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программа исеме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче программа исеме «Энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген 

күтәрү» (алга таба – Ярдәмче программа)»; 

 

4 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтада: 

кушымтаның башисемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү» ярдәмче 

программасына кушымта»; 

кушымта исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү» ярдәмче 

программаның максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм 

Ярдәмче программа чаралары буенча финанслау». 
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