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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында энергия 

саклау һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген 

күтәрү» дәүләт программасын раслау 

турында» 2013 ел, 4 декабрь, 954 нче 

карары белән расланган «2014 – 2020 ел-

ларга Татарстан Республикасында энергия 

саклау һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген 

күтәрү» дәүләт программасына үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында энергия саклау һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген 

күтәрү» дәүләт программасын раслау турында» 2013 ел, 4 декабрь, 954 нче карары 

белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 13 май, 317 нче; 

2014 ел, 24 сентябрь, 670 нче; 2014 ел, 12 ноябрь, 861 нче; 2015 ел, 26 март, 189 нчы; 

2016 ел, 2 декабрь, 889 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

расланган «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында энергия саклау һәм 

энергетиканың нәтиҗәлелеген күтәрү» дәүләт программасына (алга таба – 

Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Программа паспортында: 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Программаны финанслауның гомуми күләме 33 531 718,5 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итәргә планлаштырыла торган 

федераль бюджет акчасы – 266 582,0 мең сум, Татарстан 



2 
 

финанслау 

күләмнәре 

 

Республикасы бюджеты акчасы – 2 423 321,1 мең сум, бюджеттан 

тыш чыганаклар акчасы – 30 841 815,4 мең сум. 

(мең сум) 

Ел Барлыгы Татарстан 

Респуб-

ликасы 

бюджеты 

акчасы 

Федераль 

бюджет 

акчасы 

Бюджеттан 

тыш 

чыганаклар 

акчасы 

2014  4 813 302,2 1 273 412,8 266 582,0 3 273 307,4 

2015  4 666 847,5 1 136 565,5 0,0 3 530 282,0 

2016  3 891 326,0 0,0 0,0 3 891 326,0 

2017  4 329 307,4 8 607,4 0,0 4 320 700,0 

2018  4 760 635,4 4 735,4 0,0 4 755 900,0 

2019  5 247 600,0 0,0 0,0 5 247 600,0 

2020  5 822 700,0 0,0 0,0 5 822 700,0 

Бар-

лыгы 

33 531 718,5 2 423 321,1 266 582,0 30 841 815,4 

 

Программа юнәлешләре буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан бүлеп бирелә торган акча суммалары чираттагы 

финанс елына Татарстан Республикасы бюджеты турындагы 

Татарстан Республикасы законы нигезендә ел саен тәгаенләнәчәк. 

Программаны федераль бюджет акчасы исәбеннән тормышка 

ашыруны ресурслар белән тәэмин итү күләме Татарстан 

Республикасы чыгым йөкләмәләрен финанслашу шартларында  

Россия Федерациясенең Энергетика министрлыгы һәм Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан ел саен төзелә 

торган килешүләр нигезендә билгеләнәчәк»; 

 

«Еллар буенча бүлеп, Программаның максатларын һәм бурычларын тормышка 

ашыру буенча көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) 

һәм Программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар 

буенча бүлеп, 

Программа-

ның максат-

ларын һәм 

бурычларын 

тормышка 

ашыру буенча 

көтелә торган 

соңгы нәти-

2020 елга тулаем региональ продуктның (алга таба – ТРП) энергия 

сыйдырышлылыгын  чагыштырмача 2007 ел дәрәҗәсенә карата             

40 процентка (2020 елда индикатор мәгънәсе 16,44 т.у.т./млн. сум 

тәшкил итәчәк), шул исәптән Программа кысаларында энергия 

саклау чараларын тормышка ашыру исәбеннән 13,5 процентка 

(23,71 т.у.т./млн. сумга кадәр) киметү»; 
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җәләр (нәти-

җәләрне 

бәяләү инди- 

каторлары) 

һәм Програм-

маның бюд-

жет нәтиҗә-

лелеге күрсәт-

кечләре 

 

II бүлеккә түбәндәге эчтәлекле 9 бүлекчә өстәргә:  

«9. Энергия саклау һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә 

белгечләр белән кадрларны тәэмин итү 

Программаның кадрларны тәэмин итүнең стратегик максаты – энергия саклау 

һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә компетенцияләр спектрын 

тәэмин итә торган югары дәрәҗәдәге квалификацияле кадрлар әзерләүнең 

комплекслы системасы була. 

Энергия саклау һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә белгечләр 

укыту, әзерләү (яңадан әзерләү) һәм аларның квалификациясен күтәрү максатлары: 

Татарстан Республикасы оешмаларында һәм учреждениеләрендә энергия 

саклау һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә бурычларны тормышка 

ашыруга сәләтле кадрлар составын формалаштыру; 

энергия саклау һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә дәүләт 

сәясәте стратегиясендә барлыкка килә торган яңа юнәлешләрне исәпкә алып, 

Татарстан Республикасы оешмалары һәм учреждениеләре белгечләренең планлы 

һөнәри үсеше һәм компетенцияләре өчен шартлар тудыру. 

Энергия саклау һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә белгечләр 

белән кадрларны тәэмин итү Программаның стратегик бурычларын хәл итүгә җәлеп 

ителгән барлык милек рәвешләрендәге оешмалар һәм предприятиеләр белгечләрен 

укыту, әзерләү, яңадан әзерләүне һәм аларның квалификациясен күтәрүне күздә 

тота. 

Энергия саклау һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә белгечләр 

белән кадрларны тәэмин итүнең өстенлекле юнәлешләре: 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль учреждениеләре 

белгечләренең квалификациясен күтәрү; 

Татарстан Республикасы предприятиеләрендә энергоменеджерлар әзерләү. 

2019 – 2020 елларга энергия саклау һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген күтәрү 

өлкәсендә Татарстан Республикасы белгечләре квалификациясен күтәрү ихтыяҗы 

фаразы якынча Татарстан Республикасы бюджет учреждениеләренең 6 000  белгечен 

һәм Татарстан Республикасы сәнәгать секторы предприятиеләренең 9 722 белгечен 

тәшкил итә.  

Энергия саклау һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә белгечләр 

белән кадрларны тәэмин итү буенча программа чаралары түбәндәгеләр: 

энергетика тармагында, шулай ук нефть химиясе, нефть чыгару һәм нефть 

эшкәртү, машина төзелеше, экология, агросәнәгать комплексы тармакларында 
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югары белем бирүче мәгариф оешмаларының һәм һөнәри белем бирү оешмалары 

учреждениеләренең профильле кафедраларында югары, югары уку йортыннан 

соңгы һөнәри белем бирү программалары буенча укыту; 

энергия саклау һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә дәүләт 

сәясәте стратегиясендә барлыкка килә торган яңа юнәлешләрне исәпкә алып, өстәмә 

һөнәри белем бирү программалары буенча белгечләр әзерләү, яңадан әзерләү һәм 

аларның квалификациясен күтәрү; 

белгечләрне укыту өчен укыту-методик үзәк булдыру; 

практикалар һәм стажировкалар оештыру, программалар һәм методикалар 

нигезендә укыту-методик яктан тәэмин итүне эшләү; 

махсуслаштырылган фәнни-методик һәм мәгълүмати әдәбият белән тәэмин 

итү.»; 

Программаның III бүлегендә: 

бишенче һәм алтынчы абзацларда «33 526 983,1» саннарын                       

«33 531 718,5» саннарына алыштырырга; 

җиденче абзацта «33 526 983,1» һәм «2 418 585,7» саннарын тиешенчә 

«33 531 718,5» һәм  «2 423 321,1» саннарына алыштырырга; 

Программага теркәлгән 1 нче кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә  

бәян итәргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


