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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

«Татарстан Республикасы гражданнарына 

социаль ярдәм күрсәтү» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел, 23 

декабрь, 1023 нче карары белән расланган 

2014 – 2020 елларга «Татарстан 

Республикасы гражданнарына социаль 

ярдәм күрсәтү» дәүләт программасына  

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

«Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү» дәүләт про-

граммасын раслау турында» 2013 ел, 23 декабрь, 1023 нче карары белән (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 22 апрель, 267 нче; 2014 ел, 1 

октябрь, 708 нче; 2014 ел, 14 ноябрь, 876 нчы; 2014 ел, 12 декабрь, 977 нче; 2015 ел, 

8 апрель, 231 нче; 2015 ел, 19 май, 358 нче; 2015 ел, 1 июнь, 396 нчы; 2015 ел, 16 

июнь, 442 нче; 2015 ел, 2 ноябрь, 831 нче; 2016 ел, 24 февраль, 112 нче; 2016 ел, 15 

апрель, 225 нче; 2016 ел, 8 май, 288 нче; 2016 ел, 22 июль, 498 нче; 2016 ел, 23 

сентябрь, 681 нче; 2016 ел, 30 ноябрь, 884 нче; 2016 ел, 30 декабрь, 1053 нче; 2017 

ел, 3 февраль, 59 нчы; 2017 ел, 26 май, 308 нче; 2017 ел, 21 июнь, 411 нче; 2017 ел, 

26 июнь, 433 нче; 2017 ел, 10 октябрь, 777 нче; 2017 ел, 15 декабрь, 993 нче; 2017 ел, 

29 декабрь, 1077 нче; 2018 ел, 19 гыйнвар, 18 нче; 2017 ел, 14 февраль, 87 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 – 2020 

елларга «Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү» дәүләт 

программасына (алга таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Программа паспортында «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны 

финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

consultantplus://offline/ref=27DB2672255932A5BB838027284D5B733B2BF2F83130848966E8C834E2213A0F3D40B22BDE15194328E490B776g9P
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«Еллар 

һәм чы-

ганаклар 

буенча 

бүлеп, 

Програм-

маны фи-

нанслау 

күләм-

нәре  

Программаны финанслауның гомуми күләме 167 338 603,028 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән – 131 008 134,178 мең сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән 

– 36 267 671,6 мең сум, Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан 

субсидияләр – 43 703,1 мең сум, бюджеттан тыш чыганаклардан (Тормыш 

хәле авыр булган балаларга ярдәм күрсәтү фондыннан алынган акча) –         

19 094,15 мең сум. 
(мең сум) 

Ел Финанслау 

күләме – 

барлыгы 

Шул исәптән 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты акчасы 

федераль 

бюджет акчасы 

Россия 

Федерация-

се Пенсия 

фонды 

бюджетынн

ан субсидия 

бюджеттан 

тыш чыга-

наклардан 

акча 

2014 20 908 005,515 15 441 582,078 5 450 597,7 14 171,2 1 654,537 

2015 22 567 805,0 16 347 332,0 6 209 073,9 11 399,1 - 

2016 21 787 165,406 17 017 094,04 4 753 460,7 6 926,3 9 684,366 

2017 22 590 377,407 18 225 677,86 4 351 407,0 5 537,3 7 755,247 

2018 25 534 257,2 20 482 428,4 5 046 159,6 5 669,2 - 

2019 26 511 209,6 21 312 740,7 5 198 468,9 - - 

2020 27 439 782,9 22 181 279,1 5 258 503,8 - - 

Бар-

лы-

гы 

167 338 603,028 131 008 134,178 36 267 671,6 43 703,1 19 094,15 

 

Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен 

төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 

 

Программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Программаны финанслауның гомуми күләме 167 338 603,028 мең сум тәшкил 

итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 131 008 

134,178 мең сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 36 267 671,6 мең сум, Россия 

Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан субсидияләр – 43 703,1 мең сум, 

бюджеттан тыш чыганаклардан (Тормыш хәле авыр булган балаларга ярдәм күрсәтү 

фондыннан алынган акча) –  19 094,15 мең сум. 

 
(мең сум) 

Ел Финанслау күләме 

– барлыгы 

Шул исәптән 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты акчасы 

федераль 

бюджет акчасы 

Россия 

Федерациясе 

Пенсия фонды 

бюджетыннан 

субсидия 

бюджеттан 

тыш чыга-

наклардан 

акча 

2014 20 908 005,515 15 441 582,078 5 450 597,7 14 171,2 1 654,537 

2015 22 567 805,0 16 347 332,0 6 209 073,9 11 399,1 - 
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2016 21 787 165,406 17 017 094,04 4 753 460,7 6 926,3 9 684,366 

2017 22 590 377,407 18 225 677,86 4 351 407,0 5 537,3 7 755,247 

2018 25 534 257,2 20 482 428,4 5 046 159,6 5 669,2 - 

2019 26 511 209,6 21 312 740,7 5 198 468,9 - - 

2020 27 439 782,9 22 181 279,1 5 258 503,8 - - 

Барлыгы 167 338 603,028 131 008 134,178 36 267 671,6 43 703,1 19 094,15 

 
Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, 

тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә 
тиеш. 

Программаның ресурслар белән тәэмин ителеше буенча мәгълүмат әлеге 
Программага 2 нче кушымтада җентекләп бирелә.»; 

Программага 2 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә); 
 

2014 – 2020 елларга «Социаль түләүләр» ярдәмче программасында (алга  

таба – 1 нче ярдәмче программа): 

Ярдәмче программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 
36 078 614,5 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 
Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 6 654 647,1 мең 
сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 29 421 773,1 мең 
сум,  Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан 
субсидия исәбеннән – 2 194,3 мең сум. 

 (мең сум) 

Ел Финанслау 
күләме – 
барлыгы 

Шул исәптән 

Татарстан 
Республикасы 

бюджеты акчасы 

федераль 
бюджет 
акчасы 

Россия 
Федерациясе 

Пенсия фонды 
бюджетыннан 

субсидия 
2014 9 391 951,4 4 180 287,6 5 211 364,5 299,3 

2015 5 496 863,8 359 323,4 5 136 791,3 749,1 

2016 5 072 431,5 401 033,5 4 670 385,8 1 012,2 

2017 3 445 052,0 398 720,0 3 046 198,3 133,7 

2018 4 129 367,6 424 082,0 3 705 285,6 - 

2019 4 259 604,8 438 063,4 3 821 541,4 - 

2020 4 283 343,4 453 137,2 3 830 206,2 - 

Бар-

лыгы 

36 078 614,5 6 654 647,1 29 421 773,1 2 194,3 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз 

характерында була һәм аларга, тиешле бюджетлар 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә 

тиеш.»; 

 

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

consultantplus://offline/ref=17C7AAE1D69A03FE3291A70C8E9DCC1CC2D30A8D651887A3994F61B11EE857A466E9E6AAF41B546A920A76ECE4L
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Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 36 078 614,5 мең сум 
тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 
6 654 647,1 мең сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 29 421 773,1 мең сум,  
Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан субсидия исәбеннән – 2 194,3 мең 
сум. 

 
(мең сум) 

Ел Финанслау 
күләме – 
барлыгы 

Шул исәптән 
Татарстан 

Республикасы 
бюджеты акчасы 

федераль 
бюджет 
акчасы 

Россия 
Федерациясе 

Пенсия фонды 
бюджетыннан 

субсидия 
2014 9 391 951,4 4 180 287,6 5 211 364,5 299,3 
2015 5 496 863,8 359 323,4 5 136 791,3 749,1 

2016 5 072 431,5 401 033,5 4 670 385,8 1 012,2 
2017 3 445 052,0 398 720,0 3 046 198,3 133,7 
2018 4 129 367,6 424 082,0 3 705 285,6 - 

2019 4 259 604,8 438 063,4 3 821 541,4 - 
2020 4 283 343,4 453 137,2 3 830 206,2 - 

Барлыгы 36 078 614,5 6 654 647,1 29 421 773,1 2 194,3 

 
Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

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

1 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтадагы 16 графада: 

«Хроник бөер эшчәнлеге җитешсезлеге белән интегүче, амбулатор гемодиализ 

ысулы белән дәвалану алучы затларга амбулатор гемодиализ үтү урынына 

транспортта бару һәм яшәү урынына кире кайту чыгымнарына компенсацияләр 

бирү» юлында «6 456,3» саннарын «4 201,4» саннарына алмаштырырга; 

«Авыл җирендә, эшчеләр поселокларында (шәһәр тибындагы поселокларда) 

эшләүче һәм яшәүче гражданнарның аерым категорияләренә торак урын һәм 

коммуналь хезмәтләр күрсәткән өчен түләүгә субсидия-ташламар бирү» юлында 

«19 373,6» саннарын «19 898,6» саннарына алмаштырырга;  

«Даими рәвештә кеше каравына мохтаҗ инвалид балаларга айлык акчалата 

түләү бирү» юлында «32 462,0» саннарын «10 530,5» саннарына алмаштырырга;  

«Халыкның аерым категорияләренә дәүләт социаль ярдәме күрсәтү» юлында 

«215 145,1» саннарын «215 210,1» саннарына алмаштырырга;  

«Оештыру чаралары һәм социаль әһәмияткә ия булган чаралар үткәрү» 

юлында «39 620,7» саннарын «47 462,3» саннарына алмаштырырга;  

«Ветераннар турында» һәм «Россия Федерациясендә инвалидларны социаль 

яклау турында» федераль законнар белән билгеләнгән гражданнарның аерым 

категорияләрн торак белән тәэмин итү» юлында «270 698,2» саннарын «273 982,7» 

саннарына алмаштырырга; 

consultantplus://offline/ref=CAB9290ECCDBA978DD09A32474200A431E2422406A694E43B2C67F78B7UACCH
consultantplus://offline/ref=CAB9290ECCDBA978DD09A32474200A431E2422406A694E43B2C67F78B7UACCH
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«Татарстан Республикасында адреслы социаль ярдәм турында» 2004 елның 8 

декабрендәге 63-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 8.2 статьясы 

белән билгеләнгән гражданнарның аерым категорияләрн торак белән тәэмин итү» 

юлында «50 000» саннарын «9 644,0» саннарына алмаштырырга; 

«Күмүгә социаль пособие бирү һәм күмү буенча хезмәт күрсәтүләрнең 

гарантияләнгән исемлеге буенча чыгымнарны каплау» юлында «89,3» саннарын  

«133,7» саннарына алмаштырырга; 

«Онкология авырулары белән интегүче затларга махсуслаштырылган 

онкология ярдәме күрсәтүче Татарстан Республикасының дәүләт сәламәтлек саклау 

учреждениеләренә дәвалану урынына транспортта бару һәм яшәү урынына кире 

кайту чыгымнарына компенсацияләр бирү» юлында «1 941,7» саннарын  «1 000,2» 

саннарына алмаштырырга; 

«Нурланыш тәэсиренә дучар ителгән гражданнарга аерым социаль ярдәм 

чараларын бирү турында» юлында «72 388,0» саннарын «65 688,0» саннарына 

алмаштырырга; 

«Украина территориясеннән китәргә мәҗбүр булган һәм вакытлыча тору 

пунктларында урнашкан затларны вакытлыча социаль-көнкүреш уңайлаштыру 

чараларын финанслар белән тәэмин итү» юлында « – »  билгесен  «94,4 ТРБ»,  

«2 997,6 БРФ» сүзләренә алмаштырырга; 

«Һөнәри белем бирү оешмаларныда укучыларны туклану белән тәэмин итү» 

юлында «53 149,5» саннарын «58 089,1» саннарына алмаштырырга; 

«Ярдәмче программа буенча барлыгы, шул исәптән:» юлында «3 497 443,8» 

саннарын «3 445 052,0» саннарына алмаштырырга; 
«Татарстан Республикасы бюджеты» юлында «450 738,3» саннарын 

«398 720,0» саннарына алмаштырырга; 
«федераль бюджет» юлында «3 046 616,2» саннарын «3 046 198,3» саннарына 

алмаштырырга; 
«Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджеты» юлында «89,3» саннарын 

«133,7» саннарына алмаштырырга; 

 

«Украина территориясеннән китәргә мәҗбүр булган һәм вакытлыча тору 

пунктларында урнашкан затларны вакытлыча социаль-көнкүреш уңайлаштыру 

чараларын финанслар белән тәэмин итү» юлындагы 3 графада «2015 – 2016»  

саннарын «2015 – 2017» саннарына алмаштырырга; 

 

2014 – 2020 елларга «Өлкән яшьтәге гражданнарның тормыш сыйфатын 

күтәрү» ярдәмче программасында (алга таба – 2 нче ярдәмче программа): 

Ярдәмче программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 
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«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

51 056 083,8 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 50 099 889,2 мең 

сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 950 897,6 мең сум, 

Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан субсидия 

исәбеннән – 5 297,0 мең сум: 
 (мең сум) 

Ел Финанслау 
күләме – 
барлыгы 

Шул исәптән 

Татарстан 
Республикасы 

бюджеты 
акчасы 

федераль 
бюджет 
акчасы 

Россия 
Федерациясе 

Пенсия 
фонды 

бюджетын-
нан субсидия 

2014 6 197 529,8 6 197 519,7 10,1 - 

2015 7 500 442,0 6 548 244,8 950 887,5 1 309,7 

2016 6 471 044,5 6 469 681,6 - 1 362,9 

2017 6 661 119,5 6 659 807,7 - 1 311,8 

2018 7 762 714,5 7 761 401,9 - 1 312,6 

2019 8 070 322,3 8 070 322,3 - - 

2020 8 392 911,2 8 392 911,2 - - 

Бар-

лыгы 

51 056 083,8 50 099 889,2 950 897,6 5 297,0 

 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз 

характерында була һәм аларга, тиешле бюджетлар 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә 

тиеш»; 

 

2 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 51 056 083,8 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

50 099 889,2 мең сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 950 897,6 мең сум, 

Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан субсидия исәбеннән – 5 297,0 мең 

сум: 

 

(мең сум) 

Ел Финанслау 
күләме – 
барлыгы 

Шул исәптән 
Татарстан 

Республикасы 
бюджеты 

акчасы 

федераль 
бюджет 
акчасы 

Россия 
Федерациясе 

Пенсия фонды 
бюджетыннан 

субсидия 

2014 6 197 529,8 6 197 519,7 10,1 - 

consultantplus://offline/ref=17C7AAE1D69A03FE3291A70C8E9DCC1CC2D30A8D651887A3994F61B11EE857A466E9E6AAF41B546A920A76ECE4L
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2015 7 500 442,0 6 548 244,8 950 887,5 1 309,7 

2016 6 471 044,5 6 469 681,6 - 1 362,9 

2017 6 661 119,5 6 659 807,7 - 1 311,8 

2018 7 762 714,5 7 761 401,9 - 1 312,6 

2019 8 070 322,3 8 070 322,3 - - 

2020 8 392 911,2 8 392 911,2 - - 

Барлыгы 51 056 083,8 50 099 889,2 950 897,6 5 297,0 
 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш»; 

2 нче ярдәмче программага кушымтадагы 16 графада: 

«Ялгыз пенсионерларга социаль ярдәм чараларын күрсәтү» юлында «320,0» 

саннарын «119,7» саннарына алмаштырырга; 

«Хезмәт ветераннарына социаль ярдәм чараларын» юлында «3 825 577,8» 

саннарын «3 111 488,0» саннарына алмаштырырга; 

«Тыл хезмәтчәннәренә социаль ярдәм чараларын күрсәтү» юлында «22 851,6» 

саннарын «22 529,4» саннарына алмаштырырга;  

«Акланган затларга һәм сәяси репрессияләрдән зыян күргән дип танылган 

затларга социаль ярдәм чараларын күрсәтү» юлында «42 892,1» саннарын «33 161,9» 

саннарына алмаштырырга;  

 «Пенсионерларга социаль ярдәм чараларын күрсәтү» юлында 

«2 595 204,7» саннарын «2 597 904,0» саннарына алмаштырырга;  

«Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләре белән бүләкләнгән затларга 

социаль ярдәм чараларын күрсәтү» юлында «53 531,4» саннарын «56 122,3» 

саннарына алмаштырырга; 

«Хезмәт ветераннарына социаль ярдәм чаралары күрсәтү (теш протезлары һәм 

колак аппаратлары ясау чыгымнары өлешендә)» юлында «105 467,4» саннарын 

«105 566,6» саннарына алмаштырырга; 

«Тыл хезмәтчәннәренә социаль ярдәм чаралары күрсәтү (теш протезлары һәм 

колак аппаратлары ясау чыгымнары өлешендә)» юлында «256,4» саннарын «214,3» 

саннарына алмаштырырга; 

«Акланган затларга һәм сәяси репрессияләрдән зыян күргән дип танылган 

затларга социаль ярдәм чаралары күрсәтү (теш протезлары һәм колак аппаратлары 

ясау чыгымнары өлешендә)» юлында «1065,0» саннарын «872,9» саннарына 

алмаштырырга; 

«Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләре белән бүләкләнгән затларга 

социаль ярдәм чаралары күрсәтү (теш протезлары һәм колак аппаратлары ясау чы-

гымнары өлешендә)» юлында «1 309,9» саннарын «1 444,9» саннарына 

алмаштырырга; 

«Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренә, муниципаль 

хезмәткәрләргә тиешле елларны эшләгән өчен пенсияләр һәм Татарстан Рес-

публикасы дәүләт (муниципаль) вазыйфаларын биләгән затларга тиешле елларны 

эшләгән өчен пенсияләргә өстәмә түләүләр бирү» юлында «627 151,6» саннарын 

«683 778,2» саннарына алмаштырырга; 
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«Татарстан Республикасы алдында аерым казанышлары булган гражданнарга 

дәүләт пенсиясенә өстәмә түләүләр бирү» юлында «6 544,5» саннарын «8 703,2» 

саннарына алмаштырырга; 

«Дәүләт хезмәткәре тиешле елларны эшләгән өчен пенсиягә чыгу сәбәпле бер 

тапкыр бирелә торган акчалата бүләкләүне бирү» юлында «100 000,0» саннарын 

«23 720,4» саннарына алмаштырырга; 

«Татарстан Республикасы Конституция суды судьяларына гомерлек айлык 

тулы керемен, эштән киткәндә бирелә торган пособиене түләү, шулай ук матди һәм 

социаль тәэмин итүнең башка чараларын бирү» юлында «8 841,3» саннарын 

«8 197,5» саннарына алмаштырырга; 

«Ашыгыч медицина ярдәме станцияләре хезмәткәрләренә вакытыннан алда 

пенсияләрен түләү» юлында «350,8» саннарын «175,6» саннарына алмаштырырга; 

«Реализация проекта «Приемная семья для пожилого человека» юлында 
«3 700,0» саннарын «1 993,4» саннарына алмаштырырга; 

«Түләүсез юридик ярдәм күрсәтү» юлында «4 151,5» саннарын «2 386,5» 

саннарына алмаштырырга; 

«Иные бюджетные ассигнования (оплата судебных решений)» юлында 

«500,0» саннарын «168,5» саннарына алмаштырырга; 

«Ярдәмче программа буенча барлыгы, шул исәптән:» юлында «7 402 288,2» 

саннарын «6 661 119,5» саннарына алмаштырырга; 

«Татарстан Республикасы бюджеты» юлында «7 400 976,4» саннарын 

«6 659 807,7» саннарына алмаштырырга; 

 

2014 – 2020 елларга «Татарстан Республикасы халкына социаль хезмәт 

күрсәтүне модернизацияләү һәм үстерү» ярдәмче программасында (алга таба – 3 нче 

ярдәмче программа): 

Ярдәмче программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 
 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме            

27 913 018,32 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 27 876 806,52  мең 

сум, Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан 

субсидия исәбеннән – 36 211,8 мең сум: 
(мең сум) 

Ел Финанслау  

күләме – барлыгы 

Шул исәптән 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты акчасы 

Россия 

Федерациясе 

Пенсия фонды 

бюджетыннан 

субсидия 

2014 3 135 663,92 3 121 792,02 13 871,9 

2015 3 407 679,4 3 398 339,1 9 340,3 

2016 3 035 526,3 3 030 975,1 4 551,2 

2017 3 154 568,5 3 150 476,7 4 091,8 
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2018 4 832 758,3 4 828 401,7 4 356,6 

2019 5 057 912,1 5 057 912,1 - 

2020 5 288 909,8 5 288 909,8 - 

Барлыгы 27 913 018,32 27 876 806,52 36 211,8 

 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз 

характерында була һәм аларга, тиешле бюджетлар 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә 

тиеш»; 
 

3 нче ярдәмче программа III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 27 913 018,32 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

27 876 806,52  мең сум, Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан субсидия 

исәбеннән – 36 211,8 мең сум: 

(мең сум) 

 

Ел Финанслау  

күләме – барлыгы 

Шул исәптән 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты акчасы 

Россия Федерациясе 

Пенсия фонды 

бюджетыннан 

субсидия 

2014 3 135 663,92 3 121 792,02 13 871,9 

2015 3 407 679,4 3 398 339,1 9 340,3 

2016 3 035 526,3 3 030 975,1 4 551,2 

2017 3 154 568,5 3 150 476,7 4 091,8 

2018 4 832 758,3 4 828 401,7 4 356,6 

2019 5 057 912,1 5 057 912,1 - 

2020 5 288 909,8 5 288 909,8 - 

Барлыгы 27 913 018,32 27 876 806,52 36 211,8 

 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш. 

2016 елда Татарстан Республикасында халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

оешмаларын ремонтлауны күздә тота торган чаралар исемлеге әлеге Ярдәмче 

программага 2 нче кушымтада китерелгән. 

2017 елда Татарстан Республикасында халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

оешмаларын ремонтлауны күздә тота торган чаралар исемлеге әлеге Ярдәмче 

программага 3 нче кушымтада китерелгән. 

consultantplus://offline/ref=17C7AAE1D69A03FE3291A70C8E9DCC1CC2D30A8D651887A3994F61B11EE857A466E9E6AAF41B546A920A76ECE4L
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2018 елда Татарстан Республикасында халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

оешмаларын ремонтлауны күздә тота торган чаралар исемлеге әлеге Ярдәмче 

программага 4 нче кушымтада китерелгән.»; 

3 нче ярдәмче программага 1 нче кушымтадагы 16 графада: 

«Халыкка социаль хезмәт күрсәтүче дәүләт учреждениеләре эшчәнлеген 

тәэмин итү» юлында «3 064 234,3» саннарын «3 000 200,5» саннарына 

алмаштырырга; 

«Педагогика хезмәткәрләренә – Татарстан Республикасында дәүләт социаль 

хезмәт күрсәтү оешмаларының яшь белгечләренә дәүләт ярдәменең өстәмә 

чараларын бирү» юлында «325,1» саннарын «95,1» саннарына алмаштырырга;  

«Ярдәмче программа буенча барлыгы, шул исәптән:» юлында «3 218 832,3» 

саннарын «3 154 568,5» саннарына алмаштырырга; 

«Татарстан Республикасы бюджеты» юлында «3 214 740,5» саннарын 

«3 150 476,7» саннарына алмаштырырга; 

 

2015 – 2020 елларга «Гаиләләрнең социаль-икътисадый хәлен яхшырту» 

ярдәмче программасында (алга таба – 4 нче ярдәмче программа): 

Ярдәмче программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

«Еллар һәм чыга-

наклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче програм-

маны финанслау 

күләмнәре 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

44 384 799,3  мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 38 906 246,1 

мең сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән –                 

5 478 553,2 мең сум: 
(мең сум) 

Еллар Финанслау 

күләме – барлыгы 

Шул исәптән 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты акчасы 

федераль 

бюджет акчасы 

2015   5 722 560,6    5 686 191,7      36 368,9 

2016   5 779 935,7    5 736 408,1      43 527,6 

2017   6 874 822,5    5 606 798,2 1 268 024,3 

2018   8 333 824,8    7 008 417,5 1 325 407,3 

2019   8 665 475,2    7 288 547,7 1 376 927,5 

2020   9 008 180,5    7 579 882,9 1 428 297,6 

Барлы-

гы 44 384 799,3  38 906 246,1 5 478 553,2 

 

Өч яшькә кадәрге балаларны табиблар рецептлары буенча 

туклану өчен махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары 

белән түләүсез тәэмин итүгә финанс чыгымнары 

нормативлары ел саен Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карары белән раслана. 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз 
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характерында була һәм аларга, тиешле бюджетлар 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш»; 
 

4 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 44 384 799,3  мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

38 906 246,1 мең сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 5 478 553,2 мең сум: 

 

(мең сум) 

Еллар Финанслау күләме – 

барлыгы 

Шул исәптән 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты акчасы 

федераль бюджет 

акчасы 

2015   5 722 560,6    5 686 191,7      36 368,9 

2016   5 779 935,7    5 736 408,1      43 527,6 

2017   6 874 822,5    5 606 798,2 1 268 024,3 

2018   8 333 824,8    7 008 417,5 1 325 407,3 

2019   8 665 475,2    7 288 547,7 1 376 927,5 

2020   9 008 180,5    7 579 882,9 1 428 297,6 

Барлыгы 44 384 799,3  38 906 246,1 5 478 553,2 

 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш.»; 

4 нче ярдәмче программага кушымтадагы 14 графада: 

«Хәрби хезмәткә чакыру буенча хезмәт итүче хәрби хезмәткәрнең йөкле 

хатынына бер тапкыр бирелә торган пособие, шулай ук хәрби хезмәткә чакыру 

буенча хезмәт итүче хәрби хезмәткәрләрнең балаларына айлык пособие бирү» 

юлында «17 678,1» саннарын «16 478» саннарына алмаштырырга; 

«Күпбалалы гаиләләргә торак һәм коммуналь хезмәтләр күрсәткән өчен 

түләүгә субсидия-ташламалар бирү» юлындаг «562 717,1» саннарын «597 752,0» 

саннарына алмаштырырга;  

«Гражданнарга торак урын һәм коммуналь хезмәтләр күрсәткән өчен 

субсидияләр бирү» юлында «2 648 231,6» саннарын «1 984 661,0» саннарына 

алмаштырырга;  

«Балага айлык пособие бирү» юлында «455 852,7» саннарын «387 274,0» 

саннарына алмаштырырга;  

«Берьюлы туган өч һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләүче гаиләләргә 

пособиеләр бирү» юлында «1 054,9» саннарын «1 053,3» саннарына алмаштырырга; 
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«Вакытлыча эшкә яраксыз булу очрагында мәҗбүри социаль 

иминиятләнмәгән гражданнарга һәм ана булу белән бәйле дәүләт пособиеләрен 

түләү» юлында «1 278 636,1» саннарын «1 223 887,2» саннарына алмаштырырга; 

«Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында баланы караштырып торган һәм 

караган өчен ата-аналар түләвенең бер өлешенә компенсация бирү» юлында 

«998 115,2» саннарын «972 454,0» саннарына алмаштырырга; 

«Дәүләт һөнәр белеме бирү оешмаларында һәм югары белем бирүче мәгариф 

оешмаларында белем алучы ятим балаларга, ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган 

балаларга социаль түләүләр бирү: дәүләт һөнәр белеме бирү оешмаларын һәм югары 

белем бирүче мәгариф оешмаларын тәмамлап чыкканда өс киеме, аяк киеме, 

йомшак инвентарь һәм җиһазлар белән тәэмин итүгә бер тапкыр бирелә торган 

пособие; дәүләт һөнәр белеме бирү оешмаларын һәм югары белем бирүче мәгариф 

оешмаларын тәмамлап чыкканда бер тапкыр бирелә торган пособие; өс киеме, аяк 

киеме, йомшак инвентарь сатып алуга еллык пособие; уку әдәбияты һәм язу кирәк-

яраклары сатып алуга еллык пособие; туклануга айлык пособие; ятим балаларга һәм 

инвалид балаларга айлык стипендия; транспортта йөрүгә ятим балаларга, ата-ана 

кайгыртуыннан мәхрүм калган балаларга айлык субсидияләр бирү» юлында 

«209 204,7» саннарын «204 152,7» саннарына алмаштырырга; 

«Җан башына уртача керемнәре Татарстан Республикасы территориясендә 

билгеләнгән яшәү минимумы күләменнән түбән булган гаиләләрдән ясалма һәм 

катнаш туклануда булган өч яшькә кадәрге балаларны һәм хроник авырулары 

булган балаларны махсус балалар туклануы продуктлары белән түләүсез тәэмин 

итү» юлында «489 031,0» саннарын «235 399,2» саннарына алмаштырырга; 

«Балалар туклануын җитештерү өчен сөт җитештерүче авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләренә алынып бетмәгән керемнәрен каплау» юлында «135 112,3» 

саннарын «112 540,6» саннарына алмаштырырга; 

«Опекага алынган балаларны карап торуга тәрбиягә алган гаиләгә түләү 

(тәрбиягә алган ата-ананы бүләкләү)» юлында «184 605,4» саннарын «175 605,4» 

саннарына алмаштырырга; 

«Опекага алынган балаларны карап торуга тәрбиягә алган гаиләгә түләүләр» 

юлында «313 297,2» саннарын «306 797,2» саннарына алмаштырырга; 

«Опекага алынган балаларны карап торуга опекага алган гаиләләргә түләүләр» 

юлында «626 064,4» саннарын «570 863,9» саннарына алмаштырырга; 

«Ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган баланы үз гаиләсенә тәрбиягә алырга 

теләгән затларны әзерләү» юлында «6 932,1» саннарын «4 800,0» саннарына 

алмаштырырга; 

«Ата-ана даны» ордены белән бүләкләнгән ата-аналарга (уллыкка (кызлыкка) 

алучыларга), «Ана даны – Материнская слава» медале белән бүләкләнгән аналарга 

бер тапкыр бирелә торган бүләкләү бирү» юлында «3 705,0» саннарын «895,0» 

саннарына алмаштырырга; 

«Ярдәмче программа буенча барлыгы, шул исәптән:» юлында «8 010 446,8» 

саннарын «6 874 822,5» саннарына алмаштырырга; 

«Татарстан Республикасы бюджеты» юлында «6 686 473,5» саннарын 

«5 606 798,2» саннарына алмаштырырга; 
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«федераль бюджет» юлында «1 323 973,3» саннарын «1 268 024,3» саннарына 

алмаштырырга; 

 

2014 – 2018 елларга «Уңайлы мохит» ярдәмче программага 91 нче кушымтада:  

1.2 пунктта 2 графадагы «Чүпрәле муниципаль районында «Җылы йорт» 

балалар һәм яшүсмерләр өчен социаль приют» ДКУ (Иске Чүпрәле, Красная 

Площадь урамы, 26 нче йорт)» сүзләрен «Чүпрәле муниципаль районында «Җылы 

йорт» балалар һәм яшүсмерләр өчен социаль приют» ДКУ (Убей авылы, Красная 

Площадь урамы, 24 нче йорт)» сүзләренә алмаштырырга;  

5 пунктта 2 графадагы «Казан шәһәре Совет районының «Катнаш төрдәге 332 

номерлы балалар бакчасы» МАМБУ (Казан шәһәре, Курчатов урамы, 10а нчы 

йорт)» сүзләрен «Казан шәһәре Совет районының «Катнаш төрдәге 332 номерлы 

балалар бакчасы» МАМБУ (Казан шәһәре, Курчатов урамы, 14а нче йорт)» 

сүзләренә алмаштырырга; 
2016 – 2017 елларга «Татарстан Республикасында тереклек эшчәнлекләрендә 

күренеп торган кимчелекләре булган балаларны актив мөстәкыйль тормышка 
комплекслы әзерләү һәм социаль яраштыру буенча ведомствоара программа» 
ярдәмче программасында  (алга таба  – 5 нче ярдәмче программа): 

Ярдәмче программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 
Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә:  

 

«Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп, Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

283 498,913 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 266 059,3 мең 

сум, бюджеттан тыш чыганаклардан (Тормыш хәле авыр 

булган балаларга ярдәм күрсәтү фондыннан алынган акча)–17 

439,613 мең сум: 

 
(мең сум) 

Ел Финанслау 

күләме – 

барлыгы 

Шул исәптән 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты акчасы 

бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы 

2016 128 710,066 119 025,7 9 684,366 

2017 154 788,847 147 033,6 7 755,247 

Барлыгы 283 498,913 266 059,3 17 439,613 

 

Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, 

ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 
 

5 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
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Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 283 498,913 мең сум 
тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән –   
266 059,3 мең сум, бюджеттан тыш чыганаклардан (Тормыш хәле авыр булган 
балаларга ярдәм күрсәтү фондыннан алынган акча)–17 439,613 мең сум: 

                                                                                                                (мең сум) 

Ел Финанслау күләме – 

барлыгы 

Шул исәптән 

Татарстан 

Республикасы бюджеты 

акчасы 

бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы 

2016 128 710,066 119 025,7 9 684,366 

2017 154 788,847 147 033,6 7 755,247 

Барлыгы 283 498,913 266 059,3 17 439,613 

 

Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, 

тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә 

тиеш.»; 

5 нче ярдәмче программага 10 графада:  

2.3 нче пунктта «147 631,8» саннарын «146 033,6» саннарына алмаштырырга; 

«Ярдәмче программа буенча барлыгы, шул исәптән:» юлында «155 387,047» 

саннарын «154 788,847» саннарына алмаштырырга;  

«Татарстан Республикасы бюджеты» юлында «147 631,8» саннарын 

«147 033,6» саннарына алмаштырырга;  

 

«2014 – 2020 елларга «Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм 

күрсәтү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктура үстерү» ярдәмче программага 3 нче кушымтаны яңа редакциядә 

бәян итәргә (карарга теркәлә);  
«2014 – 2020 елларга «Татарстан Республикасында Ашыгыч ярдәмне үстерү» 

ярдәмче программасында (алга таба – 6 нчы ярдәмче программа): 
Ярдәмче программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә:  

 

«Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп, Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

1 271 328,3 мең сум тәшкил итә. 

 
(мең сум) 

Ел Финанслау күләме – 

барлыгы 

Шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы 

2017 273 175,2 273 175,2 

2018 323 954,3 323 954,3 

2019 332 988,0 332 988,0 

2020 341 210,8 341 210,8 
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Барлыгы 1 271 328,3 1 271 328,3 

 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз 

характерында була һәм аларга, тиешле бюджетлар 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш»; 

 

6 нчы ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән 1 271 328,3 мең сум тәшкил итә. 

 

                                                                                                    (мең сум) 

Ел Финанслау күләме – барлыгы Шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы 

2017 273 175,2 273 175,2 

2018 323 954,3 323 954,3 

2019 332 988,0 332 988,0 

2020 341 210,8 341 210,8 

Барлыгы 1 271 328,3 1 271 328,3 

 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш.;» 

6 нчы ярдәмче программага кушымтаның 11 графа:  

4.4 нче пунктта «274 816,0» саннарын «273 175,2» саннарына алмаштырырга; 

«Ярдәмче программа буенча барлыгы, шул исәптән:» һәм «Татарстан 

Республикасы бюджеты» юлларында «274 816,0» саннарын «273 175,2» саннарына 

алмаштырырга.  

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 
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