
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 ел, 16 апрель      254 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 - 2020 елларга 

Татарстан Республикасында юстицияне 

үстерү» дәүләт программасын раслау һәм 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының кайбер актлары үз көчен 

югалткан дип санау турында» 2013 ел, 13 

сентябрь, 656 нчы карары белән расланган 

«2014 - 2020 елларга Татарстан 

Республикасында юстицияне үстерү» 

дәүләт программасына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 - 2020 елларга 

Татарстан Республикасында юстицияне үстерү» дәүләт программасын раслау һәм 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер актлары үз көчен 

югалткан дип санау турында» 2013 ел, 13 сентябрь, 656 нчы карары (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 28 май, 361 нче; 2014 ел, 26 июнь, 

440 нчы; 2015 ел, 11 май, 334 нче; 2015 ел, 11 ноябрь, 843 нче; 2016 ел, 17 май, 319 

нчы; 2016 ел, 6 август, 535 нче; 2016 ел, 14 декабрь, 931 нче; 2017 ел, 23 июнь, 422 

нче; 2017 ел, 28 ноябрь,  920 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 

алып) белән расланган «2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасында юстицияне 

үстерү» дәүләт программасына (алга таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә:  

Программа паспортында: 

«Программаның бурычлары» юлына түбәндәге эчтәлекле 3 пункт өстәргә: 

«3. Капиталь ремонт дәрәҗәсен һәм сыйфатын күтәрүне тәэмин итү һәм 

җәмәгать судлары биналарында һәм бүлмәләрендә санитария-эпидемиология 

нормаларын һәм янгын куркынычсызлыгы таләпләрен саклау.»; 
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«Ярдәмче программалар исемлеге» юлына түбәндәге эчтәлекле 3 пункт 

өстәргә: 

«3. «2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасында юстицияне үстерү» 

дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженер инфраструктураны үстерү»; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре» 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре  

Алдан бәяләү буенча, Программаны финанслауның гомуми 

күләме 3 704 818,8 мең сум тәшкил итә, шул исәптән федераль 

бюджет акчасы исәбеннән – 307 296,13 мең сум, Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 3 397 522,7 мең 

сум: 

(мең сум) 
 Ел  

 

Җәлеп итү 

планлаштырылган 

федераль 

бюджет акчасы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

акчасы  

 

Барлыгы 

 2014 45 872,03* 455 283,4 501 155,43 

 2015 48 807,5* 491 749,6 540 557,1 

 2016 34 321,0 494 718,3 529 039,3 

 2017 43 174,6 574 532,3 617 706,9 

 2018 43 301,0 485 837,9 529 138,9 

 2019 45 076,0 441 110,8 486 186,8 

 2020 46 744,0 454 290,4 501 034,4 

 Барысы 307 296,13 3 397 522,7 3 704 818,83»; 

 

Программаның II бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«II. Программаның максаты, бурычлары һәм төп чаралар исемлеге. Программаны 

тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр тасвирламасы, аны тормышка 

ашыру вакытлары һәм этаплары 

 

Татарстан Республикасы халкының хокукый тәэмин ителеше дәрәҗәсен 

күтәрү һәм суд хөкемен бәйсез гамәлгә ашыру өчен оптималь шартлар тудыру 

Программаның максаты булып тора.  

Куелган максатка ирешү өчен түбәндәге бурычларны хәл итү күздә тотыла: 

Татарстан Республикасы вәкаләтләре кысаларында юстиция өлкәсендә дәүләт 

сәясәтен гамәлгә ашыру; 

Татарстан Республикасында җәмәгать юстициясе институтын үстерү һәм 

ныгыту; 

капиталь ремонт дәрәҗәсен һәм сыйфатын күтәрүне тәэмин итү һәм җәмәгать 

судлары биналарында һәм бүлмәләрендә санитария-эпидемиология нормаларын һәм 

янгын куркынычсызлыгы таләпләрен саклау. 
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Әлеге максатның масштаблылыгы чаралар комплексын эшләүне таләп итә. 

Моның белән бәйле әлеге Программада түбәндәге ярдәмче программаларны 

тормышка ашыру күздә тотыла: 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында юстиция өлкәсендә дәүләт 

сәясәтен тормышка ашыру»; 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында җәмәгать юстициясе 

институтын үстерү»; 

«2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасында юстицияне үстерү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженер инфраструктураны үстерү».  

Беренче ярдәмче программа кысаларында Россия Федерациясе Конституциясе 

һәм федераль законнарның, Татарстан Республикасы Конституциясе һәм Татарстан 

Республикасы законнарының өстенлеген тәэмин итүгә, Россия Федерациясе һәм 

Татарстан Республикасының бердәй хокукый киңлеген тәэмин итүгә, шулай ук 

Татарстан Республикасында норматив хокукый җайга салу турында дөрес 

мәгълүмат алуга гражданнарның конституциячел хокукын тормышка ашыруга 

юнәлдерелгән бер рәт чараларны гамәлгә ашыру планлаштырыла.  

Икенче ярдәмче программа кысаларында Татарстан Республикасы җәмәгать 

судьялары тарафыннан суд эшләрен карап тикшерүнең нәтиҗәлелеген һәм 

сыйфатын күтәрү юлы белән гражданнарның гадел хөкемгә ышанычын артыруга, 

шулай ук Татарстан Республикасында җәмәгать судьялары эшчәнлеген оештыру 

ягыннан һәм матди-техник тәэмин итү системасын камилләштерүгә юнәлдерелгән 

бер төркем чараларны гамәлгә ашыру планлаштырыла. 

Өченче ярдәмче программа кысаларында Татарстан Республикасы җәмәгать 

судьялары суд участоклары урнашкан, төзекләндерү, капиталь ремонт таләп ителгән 

яки авария хәлендә булган биналар санын кимтүгә юнәлдерелгән чараларны 

тормышка ашыру, аларга нивалидлар тоткарлыксыз керә алсын өчен шартлар 

формалаштырны тәэмин итү планлаштырыла. 

Юстиция өлкәсендә дәүләт сәясәтен томышка ашыру буенча төп чаралар 

Программаның максаты һәм бурычлары белән билгеләнә һәм «Федерация Советы 

әгъзасы статусы һәм Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасы 

депутаты статусы турында» 1994 елның 8 маендагы 3-ФЗ номерлы, «Россия 

Федерациясе җәмәгать судьялары турында» 1998 елның 17 декабрендәге 188-ФЗ 

номерлы, «Россия Федерациясе субъектларында җәмәгать судьяларының гомуми 

саны һәм суд участоклары саны турында» 1999 елның 29 декабрендәге 218-ФЗ 

номерлы, «Муниципаль норматив хокукый актлар регистрын оештыру һәм алып 

бару белән бәйле Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

турында», 2007 елның 8 ноябрендәге 260-ФЗ номерлы федераль законнар, 

«Татарстан Республикасы җәмәгать судьялары турында» 1999 елның 17 ноябрендзге 

2440 номерлы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы, «Татарстан Республикасында муниципаль норматив 

хокукый актлар регистры турныда» 2009 елның 9 февралендәге 14-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы законнары, Татарстан Республикасы Президентының 

«Хокук мәсьәләләре буенча ведомствоара координация комитеты төзү турында» 

2004 ел, 19 июль, ПУ-490 нчы, «Татарстан Республикасы муниципаль норматив 

consultantplus://offline/ref=926DFC9058C542361649FE456193C8F5BDFA35E5C45A4768ACEC80r1S7L
consultantplus://offline/ref=926DFC9058C542361649FE456193C8F5BDFA35E5C45A4768ACEC80r1S7L
consultantplus://offline/ref=926DFC9058C542361649E04877FF95FEBCF96CEDC905133BA3E6D54FBA9BC5AAr9SDL
consultantplus://offline/ref=926DFC9058C542361649FE456193C8F5BDF033E4CC0F106AFDB98E12EDr9S2L
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хокукый актлар регистрын оештыру һәм алып бару чаралары турында» 2009 ел, 27 

февраль, ПУ-107 нче указлары нигезләмәләрен исәпкә алып эшләнде.  

Программаны тормышка ашыру вакытлары: 2014 – 2020 еллар. 
Программа максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары, 

шулай ук Программа чараларын финанслау күләмнәре 1 нче һәм 2 нче 
кушымталарда китерелә»; 

Программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү  

 

Алдан бәяләү буенча, Программаны финанслауның гомуми күләме 3 704 818,8 

мең сум тәшкил итә, шул исәптән федераль бюджет акчасы исәбеннән – 307 296,13 

мең сум, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 3 397 522,7 мең сум: 

 

(мең сум) 

Ел Җәлеп итү планлаштырылган 

федераль 

бюджет акчасы 

Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы  

 

Барлыгы 

2014 45 872,03* 455 283,4 501 155,43 

2015 48 807,5* 491 749,6 540 557,1 

2016 34 321,0 494 718,3 529 039,3 

2017 43 174,6 574 532,3 617 706,9 

2018 43 301,0 485 837,9 529 138,9 

2019 45 076,0 441 110,8 486 186,8 

2020 46 744,0 454 290,4 501 034,4 

Барысы 307 296,13 3 397 522,7 3 704 818,83 

 

Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, тиешле 

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

Программага 1 нче һәм 2 нче кушымталарны яңа редакциядә бәян итәргә 

(теркәләләр); 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында юстиция өлкәсендә дәүләт 

сәясәтен тормышка ашыру» ярдәмче программасында (алга таба – 1 нче ярдәмче 

программа):  

1 нче ярдәмче программа паспортында «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 

Программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм чыга-

наклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче програм-

маны финанслау 

күләмнәре  

Алдан бәяләү буенча, Ярдәмче программаны 

финанслауның гомуми күләме 1 026 008,83 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 307 296,13 мең сум, Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән – 718 712,7 мең сум. 

 

  (мең сум) 
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Ел  Җәлеп итү 

планлаштырылган 

федераль 

бюджет акчасы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

акчасы  

 

Барлыгы 

2014 45 872,03* 88 574,4 134 446,43 

2015 48 807,5* 113 105,9 161 913,4 

2016 34 321,0 120 181,9 154 502,9 

2017    43 174,6 110 964,9 154 139,5 

2018 43 301,0 92 340,5 135 641,5 

2019 45 076,0 95 256,4 140 332,4 

2020 46 744,0 98 288,7 145 032,7 

Барысы 307 296,13 718 712,7 1 026 008,83 

 Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, 

ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш. 

____________________ 

* 2014 һәм 2015 елларга Татарстан Республикасы бюджеты 

турында Татарстан Республикасы законнарында федераль 

бюджет акчасы өлешендә чыгымнар программа кодлары 

буенча чагылмаган.»; 

 

1 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителеше 

 

Алдан бәяләү буенча, Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

1 026 008,83 мең сум тәшкил итә, шул исәптән федераль бюджет акчасы исәбеннән – 

307 296,13 мең сум, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

718 712,7 мең сум. 

 

(мең сум) 

Ел  Җәлеп итү 

планлаштырылган 

федераль 

бюджет акчасы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты акчасы  

 

Барлыгы 

2014 45 872,03* 88 574,4 134 446,43 

2015 48 807,5* 113 105,9 161 913,4 

2016 34 321,0 120 181,9 154 502,9 

2017    43 174,6 110 964,9 154 139,5 

2018 43 301,0 92 340,5 135 641,5 

2019 45 076,0 95 256,4 140 332,4 

2020 46 744,0 98 288,7 145 032,7 

Барысы 307 296,13 718 712,7 1 026 008,83 
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Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, тиешле 

бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш. 

____________________ 

* 2014 һәм 2015 елларга Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан 

Республикасы законнарында федераль бюджет акчасы өлешендә чыгымнар 

программа кодлары буенча чагылмаган.»; 

 

Программага 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (теркәлә); 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында җәмәгать юстициясе 

институтын үстерү» ярдәмче программасында (алга таба – 2 нче ярдәмче 

программа):  

2 нче ярдәмче программа паспортында «Еллар һәм чыганаклар буенча 

бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп, Ярдәмче 

программаны 

финанслау күләмнәре  

Алдан бәяләү буенча, Ярдәмче программаны 

финанслауның гомуми күләме Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән 2 619 647,5 мең сум тәшкил 

итә: 

 

(мең сум) 

 Ел  Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы  

 2014 366 709,0 

 2015 378 643,7 

 2016 374 536,4 

 2017 404 404,9 

 2018 393 497,4 

 2019 345 854,4 

 2020 356 001,7 

 Барысы  2 619 647,5 

 Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, Татарстан Республикасы бюджеты 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш»; 

 
III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«III. Ярдәмче программаны ресурслар белән тәэмин итү  

 
Ярдәмче программаны финанслау «Татарстан Республикасы җәмәгать 

судьялары турында» 1999 елның 17 ноябрендәге 2440 номерлы Татарстан 
Республикасы Законының 10 статьясы нигезләмәләренә нигезләнә, аның нигезендә 
җәмәгать судьялары эшчәнлеген финанслау Татарстан Республикасы бюджеты 
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акчасыннан башкарыла.  
Алдан бәяләү буенча, 2014 – 2020 елларда Ярдәмче программаны 

финанслауның гомуми күләме Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 
2 619 647,5 мең сум тәшкил итә. 

Финанслау күләмнәренә, тиешле елга Татарстан Республикасы бюджеты 
мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш. 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре һәм чыганаклары түбәндәге 
таблицада китерелә: 

 

 (мең сум) 

Ел  Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

2014 366 709,0 

2015 378 643,7 

2016 374 536,4 

2017 404 404,9 

2018 393 497,4 

2019 345 854,4 

2020 356 001,7 

Барысы  2 619 647,5»; 

 

2 нче ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә 

(теркәлгән); 

Программага «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында юстицияне 

үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү» ярдәмче программасын өстәргә (теркәлгән). 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                          А.В.Песошин 


