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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2015 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында коррупциягә 

каршы сәясәт тормышка ашыру» дәүләт 

программасын раслау турында» 2014 ел,  

19 июль, 512 нче карары белән расланган 

«2015 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасында коррупциягә каршы 

сәясәт тормышка ашыру» дәүләт 

программасына үзгәрешләр кертү хакында  

  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2015 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында коррупциягә каршы сәясәт тормышка ашыру» дәүләт 

программасын раслау турында» 2014 ел, 19 июль, 512 нче карары (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 ел, 3 октябрь, 741 нче; 2016 ел,  

20 февраль, 104 нче; 2016 ел, 26 май, 354 нче; 2016 ел, 9 ноябрь, 832 нче; 2017 ел,  

26 май, 311 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) белән 

расланган «2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасында коррупциягә каршы 

сәясәт тормышка ашыру» дәүләт программасына (алга таба – Программа) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

Программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны 

финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 
 

«Еллар һәм чыганак-

лар буенча бүлеп, 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре  

Программаны финанслауның гомуми күләме Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 41,0301344 

млн.сум тәшкил итә, шул исәптән: 

(млн.сум) 

Ел  Татарстан Республикасы бюджеты акчасы  

2015 5,615 

2016 4,37 

2017 4,915 



2018 8,1529504 

2019 8,927092 

2020 9,050092 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм, Татарстан Республикасы бюджеты мөмкинлекләрен 

исәпкә алып, ел саен тәгаенләнергә тиеш»; 
 

Программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

2015 – 2020 елларда Программаны финанслауның гомуми күләме Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 41,0301344 млн.сум тәшкил итә, шул 

исәптән: 

(млн.сум) 

Ел  Татарстан Республикасы бюджеты акчасы күләме 

2015 5,615 

2016 4,370 

2017 4,915 

2018 8,1529504 

2019 8,927092 

2020 9,050092 

 

Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, 

Татарстан Республикасы бюджеты мөмкинлекләреннән чыгып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш.  

Моннан тыш программа чараларын тормышка ашыру өчен чараларны 

үтәүчеләрнең төп эшчәнлеген финанслауга бүлеп бирелә торган акчадан файдалану 

күздә тотыла.»; 

Программага теркәлгән кушымтада: 

түбәндәге эчтәлекле 7.7 нче пункт өстәргә: 
 

«7.7. «Кор-

рупциягә 

каршы биз-

нес» иҗтима-

гый процеду-

ралар үзәген 

оештыру һәм 

аның эшчән-

леге 

ТР Президенты 

каршындагы 

Эшмәкәрләр 

хокукларын 

яклау буенча 

вәкаләтле вәкил 

(килешү буенча) 

2018 – 

2020 

еллар 

Оешты-

рылган 

үзәкләр 

саны, 

берәм- 

лек  

    1   – – – 3,1129504 3,766092 3,766092»; 

 

«Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән Программа буенча 

барлыгы» юлында «30,385» саннарын «41,0301344» саннарына алыштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин 


