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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Территориаль 

аерымланган «ИнноКам» инновация-

җитештерү үзәген төзү концепциясен 

тормышка ашыру буенча чаралар 

планын («юл картасын») раслау 

турында» 2016 ел, 20 сентябрь, 659 нчы 

карары белән расланган Территориаль 

аерымланган «ИнноКам» инновация-

җитештерү үзәген төзү концепциясен 

тормышка ашыру буенча чаралар планына 

(«юл картасына») үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Территориаль 

аерымланган «ИнноКам» инновация-җитештерү үзәген төзү концепциясен 

тормышка ашыру буенча чаралар планын («юл картасын») раслау турында» 2016 ел, 

20 сентябрь, 659 нчы карары (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2017 ел, 21 март, 163 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) белән 

расланган Территориаль аерымланган «ИнноКам» инновация-җитештерү үзәген 

төзү концепциясен тормышка ашыру буенча чаралар планына («юл картасына») 

(алга таба – План) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

IV һәм V бүлекләрне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«IV. «Фән һәм инновацияләр» юнәлеше 

30. Инновацион-җитештерү, 

фәнни-мәгариф һәм со-

Татарстан 

Республикасы 

2017 

елның  

Татарстан Республикасы 

Мәгариф һәм фән министр-
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циаль инфраструктура 

белән күпфункцияле ике 

университет үзәге-кампус 

төзү мәсьәләсен эшләү  

Министрлар 

Кабинетына 

доклад 

I кварталы лыгы, Татарстан Республи-

касы Төзелеш, архитектура 

һәм торак-коммуналь хуҗа-

лык министрлыгы, мәнфә-

гатьле Татарстан Республи-

касы югары белемнең 

мәгариф оешмалары (килешү 

буенча) 

31. Татарстан Республика-

сында дуаль белем бирү 

нигезендә сәнәгатьнең 

югары технологияле тар-

маклары таләпләренә туры 

килә торган эшче кадрлар 

әзерләү системасын үстерү 

буенча тәкъдимнәр эшләү 

 

 

Концепцияне 

тормышка ашыру 

һәм әлеге Чаралар 

планын үтәү 

барышы турында 

Татарстан Респуб-

ликасы Мини-

стрлар Кабинетына 

доклад 

2017 

елның  

I кварталы, 

алга таба– 

ел саен 

Татарстан Республикасы 

Мәгариф һәм фән 

министрлыгы, Татарстан 

Республикасы Хезмәт, эш 

белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгы, Татар-

стан Республикасы Сәнәгать 

һәм сәүдә министрлыгы, 

Татарстан Республикасы 

Икътисад министрлыгы, мән-

фәгатьле Татарстан Респуб-

ликасы югары белемнең 

мәгариф оешмалары (килешү 

буенча), мәнфәгатьле Татар-

стан Республикасы оешма-

лары (килешү буенча) 

32. «ИнноКам» территориаль 

аерымланган инновацион- 

җитештерү үзәгенең ал-

дынгы җитештерү пред-

приятиеләре өчен фәнни 

кадрлар әзерләү өчен яңа 

нигез кафедралары  төзү 

һәм гамәлдәгеләрен үстерү  

 

Концепцияне 

тормышка ашыру 

һәм әлеге Чаралар 

планын үтәү ба-

рышы турында 

Татарстан Респуб-

ликасы Министр-

лар Кабинетына 

доклад 

ел саен 

(2017 – 

2020 

еллар) 

Татарстан Республикасы Мә-

гариф һәм фән министрлыгы, 

Татарстан Республикасы Сә-

нәгать һәм сәүдә министр-

лыгы, Татарстан Республи-

касы Хезмәт, эш белән тәэмин 

итү һәм социаль яклау 

министрлыгы, мәнфәгатьле 

Татарстан Республикасы 

югары белемнең мәгариф 

оешмалары (килешү буенча), 

мәнфәгатьле Татарстан Рес-

публикасы оешмалары (ки-

лешү буенча) 

33. Татарстан Республикасы 

сәнәгать предприятеләре 

белән өстенлекле нигездә 

дәүләт ярдәменең гамәл-

дәге механизмнарыннан 

файдаланып төзелгән һәм 

(яки) гамәлдәге нигез 

кафедралар базасында фән-

ни тикшеренүләр үткәрү  

 

Концепцияне 

тормышка ашыру 

һәм әлеге Чаралар 

планын үтәү бар-

ышы турында Та-

тарстан Респуб-

ликасы Министр-

лар Кабинетына 

доклад 

ел саен 

(2017 – 

2020 

еллар) 

Татарстан Республикасы Мә-

гариф һәм фән министрлыгы, 

Татарстан Республикасы Сә-

нәгать һәм сәүдә министр-

лыгы, Татарстан Республи-

касы Төзелеш, архитектура 

һәм торак-коммуналь хуҗа-

лык министрлыгы, мәнфә-

гатьле Татарстан Республи-

касы югары белемнең 

мәгариф оешмалары (килешү 
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буенча), мәнфәгатьле Татар-

стан Республикасы оешма-

лары (килешү буенча) 

34. «ИнноКам» территориаль 

аерымланган инновацион- 

җитештерү үзәгенең био-

технологияләр кластерын 

төзү турында мәсьәләне 

карап тикшерү һәм 

тәкдимнәр әзерләү 

Концепцияне 

тормышка ашыру 

һәм әлеге Чаралар 

планын үтәү бары-

шы турында Татар-

стан Республикасы 

Министрлар Каби-

нетына доклад 

2017 

елның II 

кварталы 

алга таба  

– ел саен 

Татарстан Республикасы Сә-

нәгать һәм сәүдә министр-

лыгы, мәнфәгатьле Татарстан 

Республикасы оешмалары 

(килешү буенча) 

 

35. «ИнноКам» территориаль 

аерымланган инновацион- 

җитештерү үзәгенең био-

технологияләр кластерын 

төзү турында мәсьәләне 

карап тикшерү һәм 

тәкдимнәр әзерләү  

Концепцияне 

тормышка ашыру 

һәм әлеге Чаралар 

планын үтәү бары-

шы турында Татар-

стан Республикасы 

Министрлар Каби-

нетына доклад 

2017 

елның II 

кварталы 

алга таба  

– ел саен  

Татарстан Республикасы 

Авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек министрлыгы, мәнфә-

гатьле Татарстан Республи-

касы оешмалары (килешү 

буенча) 

 

36. «ИнноКам» территориаль 

аерымланган инновацион- 

җитештерү үзәгенең Ма-

шина төзелешендә прото-

типлаштыру һәм сәнәгать 

дизайны инжиниринг 

үзәген үстерү буенча 

чаралар планын эшләү  

Концепцияне 

тормышка ашыру 

һәм әлеге Чаралар 

планын үтәү ба-

рышы турында 

Татарстан Респуб-

ликасы Министр-

лар Кабинетына 

доклад 

2017 

елның I 

кварталы 

алга таба  

– ел саен  

Татарстан Республикасы Сә-

нәгать һәм сәүдә министр-

лыгы, Татарстан Республи-

касы Мәгариф һәм фән 

министрлыгы, Татарстан Рес-

публикасы Икътисад мини-

стрлыгы, мәнфәгатьле Татар-

стан Республикасы оешма-

лары (килешү буенча) 

37. Пар көчле һәм нефть-газ 

технологияләрен куллану 

өчен детандерлар (бер 

баскычлы радиаль турби-

налар) эшләү  

Концепцияне 

тормышка ашыру 

һәм әлеге Чаралар 

планын үтәү ба-

рышы турында 

Татарстан Респуб-

ликасы Министр-

лар Кабинетына 

доклад 

2018 – 

2020 еллар 

«Россия фәннәр академия-

сенең» Казан фәнни үзәге» 

федераль тикшеренү үзәге» 

ФДБФУ (килешү буенча) 

38. Кирәгеннән артык җылы-

лык энергиясен утильләш-

терү өчен термоэлектрик 

җайланмаларның типик 

размер рәтен эшләү 

Концепцияне 

тормышка ашыру 

һәм әлеге Чаралар 

планын үтәү 

барышы турында 

Татарстан Респуб-

ликасы Министр-

лар Кабинетына 

доклад 

 

2018 – 

2020 еллар 

«Россия фәннәр академия-

сенең» Казан фәнни үзәге» 

федераль тикшеренү үзәге» 

ФДБФУ (килешү буенча) 
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39. Югары технологияле ком-

позицион материаллар алу 

өчен углеродлы нанострук-

тураларны  модификация-

ләүнең сәнәгать техноло-

гиясен эшләү һәм булдыру  

Концепцияне тор-

мышка ашыру һәм 

әлеге Чаралар пла-

нын үтәү барышы 

турында Татарстан 

Республикасы 

Министрлар Каби-

нетына доклад 

2018 – 

2020 еллар 

«Россия фәннәр академия-

сенең» Казан фәнни үзәге» 

федераль тикшеренү үзәге» 

ФДБФУ (килешү буенча) 

 

40. Эчәргә яраклы артезиан 

һәм чишмә суын экологик 

мониторинглау өчен ориги-

наль әсбаплар булдыру 

максаты белән фәнни-

тикшеренү һәм тәҗрибә-

конструктор тикшеренү-

ләре. Контроль флуорес-

цент һәм оптик  актив 

маркерлар алымына 

нигезләнгән  

Концепцияне 

тормышка ашыру 

һәм әлеге Чаралар 

планын үтәү ба-

рышы турында 

Татарстан Респуб-

ликасы Министр-

лар Кабинетына 

доклад 

2018 – 

2019 еллар 

«Россия фәннәр академия-

сенең» Казан фәнни үзәге» 

федераль тикшеренү үзәге» 

ФДБФУ (килешү буенча) 

 

41. Экологик куркынычсыз 

югары нәтиҗәле модуль 

мини-градиреннар эшләү 

 

 

Концепцияне 

тормышка ашыру 

һәм әлеге Чаралар 

планын үтәү ба-

рышы турында 

Татарстан Респуб-

ликасы Министр-

лар Кабинетына 

доклад 

2018 – 

2020 еллар 

«Россия фәннәр академия-

сенең» Казан фәнни үзәге» 

федераль тикшеренү үзәге» 

ФДБФУ (килешү буенча) 

 

42. Татарстан Республикасы-

ның Белое күле сапропеле 

һәм наноструктур авыл 

хуҗалыгы минераллары 

нигезендә конкурентлыкка 

сәләтле полифункциональ 

ашламалар, сорбент- ме-

лиорантлар, югары сый-

фатлы азык өстәмәләре 

эшләү  

Концепцияне тор-

мышка ашыру һәм 

әлеге Чаралар пла-

нын үтәү барышы 

турында Татарстан 

Республикасы Ми-

нистрлар Каби-

нетына доклад 

2018 – 

2020 еллар 

Татарстан Республикасы 

Авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек министрлыгы, «Россия 

фәннәр академиясенең» Казан 

фәнни үзәге» федераль 

тикшеренү үзәге» ФДБФУ 

(килешү буенча) 

 

43. Үсемлекчелектә һәм тер-

лекчелектә цеолит ниге-

зендә импортны алышты-

ручы нанокомпозит мате-

риаллар эшләү  

 

Концепцияне тор-

мышка ашыру һәм 

әлеге Чаралар пла-

нын үтәү барышы 

турында Татарстан 

Республикасы 

Министрлар Каби-

нетына доклад 

2018 – 

2020 еллар 

Татарстан Республикасы 

Авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек министрлыгы, «Россия 

фәннәр академиясенең» Казан 

фәнни үзәге» федераль 

тикшеренү үзәге» ФДБФУ 

(килешү буенча) 
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44. Югары үзле нефть чыгару 

һәм эшкәртү өчен ком-

плекслы тәэсир итә торган 

яңа химик реагентлар 

эшләү  

 

Концепцияне тор-

мышка ашыру һәм 

әлеге Чаралар пла-

нын үтәү барышы 

турында Татарстан 

Республикасы 

Министрлар Каби-

нетына доклад 

2018 – 

2020 еллар 

«Россия фәннәр академия-

сенең» Казан фәнни үзәге» 

федераль тикшеренү үзәге» 

ФДБФУ (килешү буенча) 

 

45. Сәнәгатьнең төрле тар-

маклары (шул исәптән 

хәрби) өчен җилемле 

композицияләр ясау 

Концепцияне тор-

мышка ашыру һәм 

әлеге Чаралар пла-

нын үтәү барышы 

турында Татарстан 

Республикасы 

Министрлар Каби-

нетына доклад 

2018 – 

2020 еллар 

«Россия фәннәр академия-

сенең» Казан фәнни үзәге» 

федераль тикшеренү үзәге» 

ФДБФУ (килешү буенча) 

 

46. Фармацевтик субстан-

цияләрне һәм ветеринар 

препаратларны синтезлау 

технологияләрен эшләү 

һәм гамәлгә кертү  

 

 

Концепцияне тор-

мышка ашыру һәм 

әлеге Чаралар пла-

нын үтәү барышы 

турында Татарстан 

Республикасы 

Министрлар Каби-

нетына доклад 

2018 – 

2021 еллар 

«Россия фәннәр академия-

сенең» Казан фәнни үзәге» 

федераль тикшеренү үзәге» 

ФДБФУ (килешү буенча) 

 

47. Охшаш чит ил өстәмәләре 

импортын алыштыру өчен 

нефть-газ эшкәртү сәнәгате 

калдыкларыннан ашлама 

һәм азык-төлек  концен-

тратларын эшләү һәм 

аларны Татарстан Респуб-

ликасы үсемлекчелегендә 

һәм терлекчелегендә гамәл-

гә кертү  

Концепцияне тор-

мышка ашыру һәм 

әлеге Чаралар пла-

нын үтәү барышы 

турында Татарстан 

Республикасы 

Министрлар Каби-

нетына доклад 

2018 – 

2020 еллар 

Татарстан Республикасы 

Авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек министрлыгы, «Россия 

фәннәр академиясенең» Казан 

фәнни үзәге» федераль 

тикшеренү үзәге» ФДБФУ 

(килешү буенча) 

 

48. Балалар һәм диетик 

туклану өчен антиокси-

дантлары һәм биологик 

актив матдәләре күтәренке 

булган бөртекле, бөртекле-

кузаклы, ярмалы һәм 

җимешле культураларның 

яңа сортларны булдыру 

  

Концепцияне тор-

мышка ашыру һәм 

әлеге Чаралар пла-

нын үтәү барышы 

турында Татарстан 

Республикасы 

Министрлар Каби-

нетына доклад 

2018 – 

2020 еллар 

Татарстан Республикасы 

Авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек министрлыгы, «Россия 

фәннәр академиясенең» Казан 

фәнни үзәге» федераль 

тикшеренү үзәге» ФДБФУ 

(килешү буенча) 

 

V. «Экология һәм мәдәният» юнәлеше 

49. Каты көнкүреш калдык-

лары полигоннары белән 

тотрыклы идарә итүнең 

Татарстан Респуб-

ликасы башкарма 

хакимият органы 

2017 

елның II 

кварталы 

Татарстан Республикасы 

Төзелеш, архитектура һәм 

торак-коммуналь хуҗалык 
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пилот программасын 

эшләү  

 

акты  министрлыгы, Чаллы ш. 

муниципаль берәмлеге, Ала-

буга, Менделеевск, Зәй, Тукай 

һәм Түбән Кама муниципаль 

районнары җирле үзидарә 

органнары (килешү буенча) 

50. Халыкның экологик белем-

лелеген күтәрү һәм  «яшел 

технологияләрне», шул 

исәптән чүпне аерым җыю 

системаларын  гамәлгә 

кертү һәм куллануда 

булышлык күрсәтү чара-

ларын тормышка ашыру, 

шәһәр буенча экологик 

чиста транспортта йөрүне 

хуплау, иҗтимагый эко-

логия акцияләре үткәрү, 

шул исәптән «ИнноКам» 

территориаль аерымланган 

инновацион-җитештерү 

үзәге шәһәрләрендә «Чиста 

шәһәр» һәм «Чиста ярлар» 

акцияләрен үткәрүне 

оештыру 

Концепцияне тор-

мышка ашыру һәм 

әлеге Чаралар пла-

нын үтәү барышы 

турында Татарстан 

Республикасы 

Министрлар Каби-

нетына доклад  

ел саен 

(2016 – 

2020 

еллар) 

Татарстан Республикасы Эко-

логия һәм табигый байлыклар 

министрлыгы, Татарстан Рес-

публикасы Мәгариф һәм фән 

министрлыгы, Татарстан Рес-

публикасы Төзелеш, архи-

тектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгы, Та-

тарстан Республикасы Тран-

спорт һәм юл хуҗалыгы 

министрлыгы, Чаллы ш. му-

ниципаль берәмлеге, Менде-

леевск, Зәй, Тукай һәм Түбән 

Кама муниципаль районнары 

җирле үзидарә органнары 

(килешү буенча) 

 

51. Алабуга ш. һәм Алабуга 

муниципаль районы тер-

риториясендә туристик һәм 

рекреацион кластерны 

үстерүнең юл картасын 

эшләү  

Татарстан Респуб-

ликасы башкарма 

хакимият органы 

акты  

2017 

елның II 

кварталы  

Татарстан Республикасының 

Туристлык буенча дәүләт 

комитеты, Татарстан Респуб-

ликасы Алабуга муниципаль 

районы башкарма комитеты 

(килешү буенча) 

52. «ИнноКам» территориаль 

аерымланган инновацион-

җитештерү үзәгенең иҗти-

магый киңлекләрен үстерү 

планын эшләү, «ИнноКам» 

территориаль аерымланган 

инновацион-җитештерү 

үзәге шәһәрләрендә вело-

сипед юлларының бердәм 

челтәрен проектлауны һәм 

яр буендагы велосипед 

юлларын парктагы вело-

сипед юлларын белән 

тоташтыруны кертеп 

муниципаль 

берәмлекләр 

актлары  

2017 

елның III 

кварталы  

Чаллы ш. муниципаль берәм-

леге, Алабуга, Менделеевск, 

Зәй, Тукай һәм Түбән Кама 

муниципаль районнары җирле 

үзидарә органнары (килешү 

буенча), Татарстан Респуб-

ликасы Төзелеш, архитектура 

һәм торак-коммуналь хуҗа-

лык министрлыгы, Татарстан 

Республикасы Транспорт һәм 

юл хуҗалыгы министрлыгы 

 

53. «ИнноКам» территориаль 

аерымланган инновацион- 

җитештерү үзәге катнашу-

Концепцияне тор-

мышка ашыру һәм 

әлеге Чаралар пла-

2017 

елның II 

кварталы, 

Татарстан Республикасы 

Мәгълүматлаштыру һәм элем-

тә министрлыгы, Татарстан 
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чылары продукциясен сату 

өчен «ИнноКам» террито-

риаль аерымланган инно-

вацион-җитештерү үзәге 

предприятиеләре эшчән-

леге турында бердәм 

портал оештыру  

 

нын үтәү барышы 

турында Татарстан 

Республикасы 

Министрлар Каби-

нетына доклад  

алга таба – 

ел саен 

Республикасы Икътисад ми-

нистрлыгы, Татарстан Рес-

публикасы Сәнәгать һәм 

сәүдә министрлыгы, «Кама 

инновацион территориаль-

җитештерү кластеры» ком-

мерциячел булмаган ассоциа-

циясе (килешү буенча) 

54. «ИнноКам» территориаль 

аерымланган инновацион- 

җитештерү үзәгендә «сак-

чыл җитештерүне» үстерү 

программасын эшләү  

 

Концепцияне тор-

мышка ашыру һәм 

әлеге Чаралар пла-

нын үтәү барышы 

турында Татарстан 

Республикасы 

Министрлар Каби-

нетына доклад  

2017 

елның  

I кварталы, 

алга таба – 

ел саен  

Татарстан Республикасы Сә-

нәгать һәм сәүдә министр-

лыгы  

55. Түбән Кама шәһәрендә 

эшчәнлекләре атмосфера 

һавасының артык пычрак 

булуына китергән пычрату 

чыганакларын билгеләү 

өчен атмосфера һавасы 

торышын мониторинглау-

ны исәпләү системасын 

алып бару 

Концепцияне тор-

мышка ашыру һәм 

әлеге Чаралар пла-

нын үтәү барышы 

турында Татарстан 

Республикасы 

Министрлар Каби-

нетына доклад  

ел саен 

(2016 – 

2020 

еллар) 

Татарстан Республикасы Эко-

логия һәм табигый байлыклар 

министрлыгы». 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


