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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 

программасына 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; 2017 ел, 27 ноябрь, 916 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 паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны 

финанслау күләмнәре» юлында: 
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«45 993 745,2» саннарын «45 988 839,6» саннарына алмаштырырга; 

«42 637 433,4» саннарын «42 632 527,8» саннарына алмаштырырга; 

«11 791 632,1» саннарын «11 786 726,5» саннарына алмаштырырга; 

Программаның III бүлегендә: 

«45 993 745,2» саннарын «45 988 839,6» саннарына алмаштырырга; 

«42 637 433,4» саннарын «42 632 527,8» саннарына алмаштырырга; 

«11 791 632,1» саннарын «11 786 726,5» саннарына алмаштырырга; 

Программага кушымтада: 

2 пунктта: 

19 графада «1 431 356,0» саннарын «1 426 450,4» саннарына алмаштырырга; 

21 графада «4 302 678,5» саннарын «1 458 848,9» саннарына алмаштырырга; 

22 графада «4 146 546,3» саннарын «1 458 848,9» саннарына алмаштырырга; 

«Барлыгы» юлының 19 графасында «11 791 632,1» саннарын «11 786 726,5» 

саннарына алмаштырырга; 

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

программасына (алга таба – 2 нче ярдәмче программа): 

2 нче ярдәмче программа паспортының «Финанслау күләмнәре һәм 

чыганаклары» юлын түбәндәге  редакциядә бәян итәргә: 

 

«Финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары  

2014 – 2020 елларда 2 нче ярдәмче программаны 

финанслауның гомуми күләме Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән  9 573 219,6 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 – 1 426 450,4 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 бүленеп бирелә торган акча 

суммасы чираттагы финанс елына һәм план чорына Татарстан 

Республикасы бюджеты турында закон нигезендә ел саен 

тәгаенләнәчәк.  

2014 елда федераль бюджет акчасы 56 677,9 мең сум, 2016 елда 

– 55 564,8 мең сум тәшкил итте. 

Бюджеттан тыш чыганаклар ел саен төзелә торган 

шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк»; 

 

2 нче ярдәмче программаның III бүлегендә: 

«9 578 125,2» саннарын «9 573 219,6» саннарына алмаштырырга; 

«1 431 356,0» саннарын «1 426 450,4» саннарына алмаштырырга; 

2 нче ярдәмче программага 1 нче кушымтада: 
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3 пунктта 18 графада «91 800,6» саннарын «89 343,8» саннарына 

алмаштырырга; 

11 пунктта 18 графада «5 983,7» саннарын «3 534,9» саннарына 

алмаштырырга; 

«Барысы» юлында 18 графада «1 431 356,0» саннарын «1 426 450,4» 

саннарына алмаштырырга; 

2 нче ярдәмче программага 2 нче кушымтада: 

«2 нче ярдәмче программаны тормышка ашыруга ассигнованиеләрне 

министрлыклар буенча бүлү» таблицасында: 

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы (балаларны 

сәламәтләндерү учреждениеләре хезмәткәрләренә медицина тикшерүләрен тәэмин 

итүгә)» юлында «2017 елда» графасында «5 983,7» саннарын «3 534,9» саннарына 

алмаштырырга; 

«Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы» юлында «2017 

елда» графасында «79 439,5» саннарын «76 982,7» саннарына алмаштырырга; 

 

«Барлыгы» юлында «2017 елда» графасында «747 686,9» саннарын 

«742 781,3» саннарына алмаштырырга. 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


