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2018 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимияте 

башкарма органнарына халыкның 

тормыш сыйфатын һәм аларның 

эшчәнлеге нәтиҗәлелеген бәяләү 

индикаторлары буенча идарә итүгә 

дәүләт йөкләмәсен раслау турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Бу карарга теркәлгән 2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт 

хакимияте башкарма органнарына халыкның тормыш сыйфатын һәм аларның 

эшчәнлеге нәтиҗәлелеген бәяләү индикаторлары буенча идарә итүгә дәүләт 

йөкләмәсен (алга таба – Дәүләт йөкләмәсе) расларга. 

2. Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг буенча 

комитетына, Татарстан Республикасының Мәгълүматлаштыру һәм элемтә 

министрлыгы белән берлектә, «Ачык Татарстан» мәгълүмат порталының 

«Ведомстволар хисаплары» бердәм дәүләт хисаплылык системасындагы (алга таба – 

Система) Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарының хисап 

формаларына Дәүләт йөкләмәсе нигезендә үзгәрешләр кертергә. 

3. Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг буенча 

комитетына түбәндәгеләрне тәэмин итәргә: 

Системага статистик мәгълүматларның факттагы мәгънәләрен кертүне һәм 

аларны актуаль хәлдә тотуны; 

Дәүләт йөкләмәсен үтәүне квартал саен мониторинглауны. 

4. Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарына: 

Дәүләт йөкләмәсе индикаторларының факттагы мәгънәләрен кертүне һәм 

Системада хисапларны бастыруны тәэмин итәргә: 

квартал саен индикаторлар буенча – хисап кварталыннан соң килүче айның  

18 енә кадәр һәм IV квартал индикаторлары буенча – 25 гыйнварга кадәр; 
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еллык индикаторлар буенча – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

тарафыннан расланган вакытлар нигезендә; 

агымдагы елның 1 декабренә кадәр планлаштырыла торган өч елга Дәүләт 

йөкләмәсен формалаштыру максатларында Татарстан Республикасы дәүләт 

хакимияте башкарма органнарына беркетелгән индикаторлар буенча агымдагы ел 

өчен мәгънәләрне һәм планлаштырыла торган өч елга чик мәгънәләрне бәяләүне 

Татарстан Республикасының Икътисад министрлыгына җибәрүне тәэмин итәргә. 

5. Татарстан Республикасының Икътисад министрлыгына: 

хисап елына индикаторларның чик мәгънәләрен Системага кертүне һәм ел 

дәвамында аларны актуальләштерүне тәэмин итәргә; 

ел саен, 1 апрельгә кадәр, алга таба Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты утырышында карау өчен аны үтәү мониторингы нигезендә үткән ел өчен 

Дәүләт йөкләмәсенең Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 

органнары тарафыннан үтәлү йомгаклары турындагы мәгълүматны Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетына кертергә. 

6. Татарстан Республикасының Мәгълүматлаштыру һәм элемтә 

министрлыгына Системадагы мәгълүматларны хисапта автоматик режимда 

чагылдыруны тәэмин итәргә. 

7. Түбәндәгеләрне билгеләргә: 

индикаторлар үтәлешен бәяләү йомгаклары буенча Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты, Татарстан Республикасы бюджеты мөмкинлекләреннән 

чыгып, эшчәнлек нәтиҗәлелеге индикаторларының иң яхшы мәгънәләренә 

ирешүләрен бүләкләү максатларында, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

башкарма органнарын стимуллаштыру турында карар кабул итәргә хокуклы дип;  

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары тарафыннан 

Дәүләт йөкләмәсе индикаторларын үтәү процентын исәпләү Системада автомат 

рәвештә гамәлгә ашырыла дип; 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары тарафыннан 

индикаторларны үтәү процентын исәпләү максатларында, барлык индикаторлар 

мәгънәләренә ирешү буенча Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 

органнарының квартал саен рейтингын формалаштырганда индикаторлар авырлыгы 

тигез мәгънәле булып санала дип; 

еллык күрсәткечләрнең факттагы мәгънәләре хисап чорыннан соң килә торган 

икенче квартал өчен мәгълүматларны бәяләгәндә исәпкә алына дип. 

8. Хисапны бастыру көненә Дәүләт йөкләмәсе индикаторлары буенча 

статистик мәгълүматлар булмаган очракта, хисап формасына, алга таба факттагы 

мәгънәләрне киләсе хисап чорында кертүне исәпкә алып, Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимияте башкарма органын бәяләү мәгълүматлары кертелә.  

9. Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарына бер ай 

вакыт эчендә индикаторлар мәгънәләрен Дәүләт йөкләмәсе индикаторлары 

мәгънәләренә туры китерү өлешендә дәүләт программаларына үзгәрешләр кертү 

турында тәкъдимнәр кертергә. 

10. Түбәндәгеләр үз көчен югалткан дип санарга: 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары: 
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«2017 – 2019 елларга Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 

органнарына халыкның тормыш сыйфатын һәм аларның эшчәнлеге нәтиҗәлелеген 

бәяләү индикаторлары буенча идарә итүгә дәүләт йөкләмәсен раслау турында»  

2017 ел, 16 март, 147 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2017 – 2019 елларга 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарына халыкның 

тормыш сыйфатын һәм аларның эшчәнлеге нәтиҗәлелеген бәяләү индикаторлары 

буенча идарә итүгә дәүләт йөкләмәсен раслау турында» 2017 ел, 16 март, 147 нче 

карары белән расланган 2017 – 2019 елларга Татарстан Республикасы дәүләт 

хакимияте башкарма органнарына халыкның тормыш сыйфатын һәм аларның 

эшчәнлеге нәтиҗәлелеген бәяләү индикаторлары буенча идарә итүгә дәүләт 

йөкләмәсенә үзгәреш кертү хакында» 2017 ел, 7 июнь, 352 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2017 – 2019 елларга 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарына халыкның 

тормыш сыйфатын һәм аларның эшчәнлеге нәтиҗәлелеген бәяләү индикаторлары 

буенча идарә итүгә дәүләт йөкләмәсен раслау турында» 2017 ел, 16 март, 147 нче 

карары белән расланган 2017 – 2019 елларга Татарстан Республикасы дәүләт 

хакимияте башкарма органнарына халыкның тормыш сыйфатын һәм аларның 

эшчәнлеге нәтиҗәлелеген бәяләү индикаторлары буенча идарә итүгә дәүләт 

йөкләмәсенә үзгәреш кертү хакында» 2017 ел, 17 октябрь, 793 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2017 – 2019 елларга 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарына халыкның 

тормыш сыйфатын һәм аларның эшчәнлеге нәтиҗәлелеген бәяләү индикаторлары 

буенча идарә итүгә дәүләт йөкләмәсен раслау турында» 2017 ел, 16 март, 147 нче 

карары белән расланган 2017 – 2019 елларга Татарстан Республикасы дәүләт 

хакимияте башкарма органнарына халыкның тормыш сыйфатын һәм аларның 

эшчәнлеге нәтиҗәлелеген бәяләү индикаторлары буенча идарә итүгә дәүләт 

йөкләмәсенә үзгәреш кертү хакында» 2017 ел, 27 декабрь, 1047 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына 

үзгәрешләр кертү турында һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

кайбер карарлары үз көчен югалткан дип санау хакында» Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2017 ел, 28 ноябрь, 920 нче карарының 6 нчы пункты. 

11. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасының 

Икътисад министрлыгына йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


