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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «2014 – 2020 елларга 
Татарстан Республикасы халкын 
сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь 
хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән 
тәэмин итү» дәүләт программасын 
раслау турында» 2014 ел, 30 апрель, 289 
нчы карары белән расланган «2014 – 
2020 елларга Татарстан Республикасы 
халкын сыйфатлы торак һәм торак-
коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү 
белән тәэмин итү» дәүләт 
программасына үзгәрешләр кертү 
хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык 

хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт программасын раслау турында»  

2014 ел, 30 апрель, 289 нчы карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2014 ел, 13 декабрь, 985 нче; 2015 ел, 20 март, 179 нчы; 2015 ел,  

15 сентябрь, 677 нче; 2015 ел, 9 декабрь, 931 нче; 2016 ел, 31 май, 362 нче; 2016 ел, 

21 сентябрь, 669 нчы; 2016 ел, 20 декабрь, 954 нче; 2017 ел, 18 февраль, 102 нче; 

2017 ел, 30 май, 322 нче; 2017 ел, 26 июнь, 434 нче; 2017 ел, 27 сентябрь, 728 нче; 

2017 ел, 6 октябрь, 765 нче; 2018 ел, 17 гыйнвар, 9 нчы; 2018 ел, 30 март, 198 нче 

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

елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь 

хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт программасына (алга таба – 

Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
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Программа паспортында: 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре» 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре 

Программаны финанслауның гомуми күләме 91 036 596,1 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән: 
(мең сум) 

Ел  Барлык акча 

 
Татарстан 

Респуб-

ликасы 

бюджеты 

акчасы  

Җәлеп итәргә планлаштырыла торган акча 

федераль 

бюджет 

Дәүләт 

корпорациясе 

– Торак-

коммуналь 

хуҗалыкны 

реформалаш-

тыруга 

булышлык 

күрсәтү фонды  

«Моно-

шәһәрләр-

не үстерү 

фонды» 

коммер-

циячел 

булмаган 

оешма  

җирле 

бюджет-

лар  

бюджет-

тан тыш 

чыганак-

лардан  

2014 8 096 056,1 2 455 333,2 93 697,7 2 305 397,7 - 1 071 945,0 2 169 682,5 

2015 13 058 360,5 8 216 205,3 476 375,4 943 296,5 - 1 072 931,0 2 349 552,3 

2016 13 108 832,9 7 963 565,2 527 497,6 998 546,7 160 612,4 1 071 474,0 2 387 136,9 

2017 20 502 224,4 13 281 914,1 2 930 203,5 437 361,5 369 706,2 791 449,6 2 691 589,6 

2018 14 277 993,6 7 250 759,8 1 567 257,3 - 187 529,4 1 355 557,4 3 916 889,8 

2019 11 306 923,5 7 282 306,2 42 032,8 - - 1 072 931,0 2 909 653,5 

2020 10 686 205,0 6 659 906,4 43 714,1 -  1 072 931,0 2 909 653,5 

Бары-

сы 
91 036 596,1 53 109 990,1 5 680 778,4 4 684 602,4 717 847,9 7 509 219,0 19 334 158,2 

 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен 

төзәтмәләр кертелергә тие»; 

 

«Программа максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан көтелә 

торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм Программаның 

бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлында: 

бишенче абзацта «1» санын «0,8» саннарына алмаштырырга; 

тугызынчы  абзацта «35,1» һәм «16,8» саннарын тиешенчә «35,4» һәм «17,2» 

саннарына алмаштырырга; 

Программаның 1 бүлегендәге 1.1 бүлекчәдә: 

егерме өченче һәм егерме алтынчы абзацларда «экономияле класстагы 

торак» сүзләрен «стандарт торак» сүзләренә алмаштырырга; 

1 нче таблицадан соң: 

икенче абзацта «экономияле класстагы торак» һәм «экономияле класстагы 

шәхси торак йорт» сүзләрен тиешенчә «стандарт торак» һәм «стандарт  шәхси торак 

йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

уналтынчы абзацта ««экономияле класстагы торак» сүзләрен «стандарт торак» 

сүзләренә алмаштырырга. 

Программаның 2 бүлегендә: 

егерме бишенче абзацта «1» санын «0,8» саннарына алмаштырырга; 

егерме тугызынчы абзацта «35,1» һәм «16,8» саннарын тиешенчә «35,4» һәм 

«17,2» саннарына алмаштырырга; 

2.1 бүлекчәдә: 
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икенче һәм бишенче абзацларда «экономияле класстагы торак» һәм 

«экономияле класстагы шәхси торак йорт» сүзләрен тиешенчә «стандарт торак» һәм 

«стандарт  шәхси торак йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

Программаның 3 нче бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Программаны тормышка ашыруны финанслар белән тәэмин итү фаразы 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы һәм билгеләнгән тәртиптә җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган федераль бюджет, Дәүләт корпорациясе – Торак-коммуналь 

хуҗалыкны реформалаштыруга булышлык күрсәтү фонды, «Моношәһәрләрне 

үстерү фонды» коммерциячел булмаган оешмасы, җирле бюджетлар һәм бюджеттан 

тыш чыганаклар акчасы исәбеннән гамәлгә ашырыла. 

2014 – 2020 елларда Программаны финанслауның фаразлана торган гомуми 

күләме 91 036 596,1 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 
(мең сум ) 

Ел  Барлык 

акча 

Татарстан 

Республи-

касы 

бюджеты 

акчасы  

Җәлеп итәргә планлаштырыла торган 

федераль 

бюджет 

акчасы 

Дәүләт 

корпорациясе – 

Торак-

коммуналь 

хуҗалыкны 

реформалаш-

тыруга булыш-

лык күрсәтү 

фонды акчасы 

«Моношәһәр-

ләрне 

үстерү 

фонды» 

коммерция-

чел 

булмаган 

оешма 

акчасы 

җирле 

бюджет-

лар акчасы 

бюджеттан 

тыш 

чыганак-

лар  

акчасы 

2014 8 096 056,1 2 455 333,2 93 697,7 2 305 397,7 - 1 071 945,0 2 169 682,5 

2015 13 058 360,5 8 216 205,3 476 375,4 943 296,5 - 1 072 931,0 2 349 552,3 

2016 13 108 832,9 7 963 565,2 527 497,6 998 546,7 160 612,4 1 071 474,0 2 387 136,9 

2017 20 502 224,4 13 281 914,1 2 930 203,5 437 361,5 369 706,2 791 449,6 2 691 589,6 

2018 14 277 993,6 7 250 759,8 1 567 257,3 - 187 529,4 1 355 557,4 3 916 889,8 

2019 11 306 923,5 7 282 306,2 42 032,8 - - 1 072 931,0 2 909 653,5 

2020 10 686 205,0 6 659 906,4 43 714,1 -  1 072 931,0 2 909 653,5 

Бары-

сы 

91 036 596,1 53 109 990,1 5 680 778,4 4 684 602,4 717 847,9 7 509 219,0 19 334 158,2 

 

Программа юнәлешләре буенча финанслау күләмнәре, тиешле бюджетлар 

мөмкинлекләреннән чыгып, ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Барлык чыганаклар исәбеннән Программаны ресурслар белән тәэмин итү һәм 

Программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнарының фаразлана торган бәяләмәсе бу Программага теркәлгән кушымтада 

китерелгән.»; 

Программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә); 

 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән 

тәэмин итү» ярдәмче программасында (алга таба – 1 нче ярдәмче программа): 

1 нче ярдәмче программа паспортында: 
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«Ярдәмче программаның бурычлары» юлында «экономияле класстагы торак» 

һәм «экономияле класстагы шәхси торак йорт» сүзләрен тиешенчә «стандарт торак» 

һәм «стандарт  шәхси торак йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

«Ярдәмче программаны эшләүчеләр» юлында «экономияле класстагы торак 

биналарны» сүзләрен «стандарт торак» сүзләренә алмаштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары»  юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп, Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

1 113 597,4 мең сум тәшкил итә, шул исәптән:  
(мең сум) 

Ел Барлык 

акча 

Шул исәптән түбәндәгеләр акчсасы  

Татарстан 

Республи-

касы 

бюджеты 

җәлеп итү 

планлаштырыла 

торган 

федераль 

бюджет 

җәлеп итү 

планлаштырыла 

торган җирле 

бюджетлар  

җәлеп итү 

планлаштырыла 

торган 

бюджеттан тыш 

чыганаклар 

2014 172 665,2 48 881,1 10 291,29 - 113 492,8 

2015 150 616,3 48 407,5 11 958,04 - 90 250,8 

2016 221 114,6 49 907,58 16 701,23 - 154 505,8 

2017 167 497,6 48 711,78 5 137,99 - 113 647,8 

2018 143 703,7 50 000,0 14 703,70 - 79 000,0 

2019 129 000,0 50 000,0 * - 79 000,0 

2020 129 000,0 50 000,0 * - 79 000,0 

Бар-

лыгы 

1 113 597,4 345 908,0 58 792,3 - 708 897,2 

 

* Чараларны финанслау күләмнәре Россия Федерациясе 
Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгында 
конкурс нигезендә сайлап алу нәтиҗәләре буенча ел саен 
тәгаенләнергә тиеш.»; 

 

«Ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан 

көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлының икенче абзацында «45 гаилә» сүзләрен «61 

семью» сүзләренә алмаштырырга, «40» саннарын «67» саннарына алмаштырырга; 

1 нче ярдәмче программаның 2 бүлегендә: 

дүртенче абзацта «экономияле класстагы торак» һәм «экономияле класстагы 

шәхси торак йорт» сүзләрен тиешенчә «стандарт торак» һәм «стандарт  шәхси торак 

йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

алтынчы һәм егерме җиденче абзацларда «экономияле класстагы торак 

бинаны» сүзләрен «стандарт торак» сүзләренә алмаштырырга; 

1 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

1 113 597,4 мең сум тәшкил итә, шул исәптән түбәндәгеләр акчасы исәбеннән: 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы – 342 907,9 мең сум; 
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бер бала туганда (уллыкка (кызлыкка) алынганда) Татарстан Республикасы 

бюджеты исәбеннән социаль түләүләр – 3 000,0 мең сум; 

федераль бюджет акчасы – 58 792,3 мең сум; 

яшь гаиләләрнең шәхси һәм заем акчалары – 708 897,2 мең сум, 

шул исәптән еллар буенча: 

 
(тыс.рублей) 

Ел  Барлык 

акча 

Шул исәптән түбәндәгеләр акчсасы 

Татарстан 

Респуб-

ликасы 

бюджеты 

бер бала туганда 

(уллыкка 

(кызлыкка) 

алынганда) 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

исәбеннән 

социаль 

түләүләр 

җәлеп итү 

планлаштырыла 

торган 

федераль 

бюджет 

җәлеп итү 

планлаштырыла 

торган җирле 

бюджетлар  

җәлеп итү 

планлаштырыла 

торган 

бюджеттан тыш 

чыганаклар 

2014 172 665,2 48 881,1 - 10 291,29 - 11 3492,8 

2015 150 616,3 48 407,5 - 11 958,04 - 90 250,8 

2016 221 114,6 49 907,58 - 16 701,23 - 154 505,8 

2017 167 497,6 48 711,78 - 5 137,99 - 113 647,8 

2018 143 703,7 49 000,0 1 000 14 703,70 - 79 000,0 

2019 129 000,0 49 000,0 1 000 * - 79 000,0 

2020 129 000,0 49 000,0 1 000 * - 79 000,0 

Барлыгы 1 113 

597,4 

342 907,9 3 000 58 792,3 - 708 897,2; 

 

Чараларны финанслау күләмнәре Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-

коммуналь хуҗалык министрлыгында конкурс нигезендә сайлап алу нәтиҗәләре 

буенча ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

 

Ярдәмче программаны федераль бюджет акчалары исәбеннән ел саен 

финанслауның фаразланган (күздә тотылган) күләмнәрен исәпләү түбәндәге 

формула буенча башкарыла: 

 

,
1

У
У

МР
Ф 




  

монда: 

Ф – Ярдәмче программа чараларын финанслашу өчен ел саен җәлеп ителә 

торган федераль бюджет акчасының чик зурлыгы; 

Р – Ярдәмче программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән ел саен финанслау күләме; 

М – Ярдәмче программаны муниципаль берәмлекләр бюджетлары акчасы 

исәбеннән ел саен финанслау күләме; 

У – Татарстан Республикасының чыгым йөкләмәләрен субсидияләр исәбеннән 

финанслашу дәрәҗәсе. 

Татарстан Республикасының чыгым йөкләмәләрен субсидияләр исәбеннән 

финанслашу дәрәҗәсе мәгънәсе түбәндәге формула буенча билгеләнә: 
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,
3,0

РБО
У   

 

монда РБО – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе 

субъектларының бюджет тәэминатын тигезләү өчен дотацияләр бүлү турында» 2004 

ел, 22 ноябрь, 670 нче карары белән расланган Россия Федерациясе субъектларының 

бюджет тәэминатын тигезләү өчен дотацияләр бүлү методикасы нигезендә 

исәпләнгән чираттагы финанс елына Татарстан Республикасының исәпләүле 

бюджет тәэминаты дәрәҗәсе. 

Планлаштырылган елларда федераль бюджет акчасы исәбеннән Ярдәмче 

программаны фактта финанслау күләме Россия Федерациясе Хөкүмәте вәкаләтләр 

биргән федераль башкарма хакимият органы үткәрә торган конкурс нигезендә 

сайлап алулар йомгаклары буенча билгеләнә.»; 

1 нче ярдәмче программага 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә 

(карарга теркәлә); 

1 нче ярдәмче программага 3 нче кушымтада: 

1 пунктның беренче абзацында, 45 пунктның беренче һәм икенче 

абзацларында «экономияле класстагы торак бинаны» сүзләрен «стандарт торак» 

сүзләренә алмаштырырга; 

51 пунктның беренче абзацында «экономияле класстагы торакка» сүзләрен 

«стандарт торакка» сүзләренә алмаштырырга; 

 

«2014 – 2020 елларга территорияләрне комплекслы үзләштерү һәм үстерү 

проектларын тормышка ашыру» 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 күләме 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме               

5 489 729,9 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 
                                                                                                          (мең сум) 
Ел Барлык акча Шул исәптән 

Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы 

җәлеп итергә 

планлаштырылган 

федераль бюджет акчасы 

2014 - - - 

2015 539 724,23 161 917,27 377 806,96 

2016 657 587,71 197 276,31 460 311,40 

2017 2 559 239,13 767 771,73 1 791 467,40 

2018 1 733 178,9 519 953,7 1 213 225,2 

2019 * * * 

2020 * * * 

Барлыгы 5 489 729,9 1 646 919,0 3 842 811,0 

 

* Чараларны финанслау күләмнәре Россия Федерациясе 

субъектлары арасында субсидияләрне бүлү нәтиҗәләреннән 
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чыгып, ел саен тәгаенләнергә тиеш.»; 

 

«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын 

тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары)» юлының җиденче абзацында «экономияле класслы торакны» 

сүзләрен «стандарт торакны» сүзләренә алмаштырырга; 
2 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Ярдәмче программаны финанслауның планлаштырыла торган гомуми күләме 

5 489 729,9 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 

 
                                                                                                          (мең сум) 

Ел Барлык акча Шул исәптән 

Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы 

җәлеп итергә планлаштырылган 

федераль бюджет акчасы 

2014 - - - 

2015 539 724,23 161 917,27 377 806,96 

2016 657 587,71 197 276,31 460 311,40 

2017 2 559 239,13 767 771,73 1 791 467,40 

2018 1 733 178,9 519 953,7 1 213 225,2 

2019 * * * 

2020 * * * 

Барлыгы 5 489 729,9 1 646 919,0 3 842 811,0 

 

Чараларны финанслау күләмнәре Россия Федерациясе субъектлары арасында 

субсидияләрне бүлү нәтиҗәләреннән чыгып, ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән финанслау Татарстан 

Республикасының чыгым йөкләмәсен финанслашу дәрәҗәсен исәпкә алып, Ярдәмче 

программада катнашучы инвестицион проектларны финанслауда уртак еллык 

ихтыяҗдан чыгып гамәлгә ашырыла.»; 

2 нче ярдәмче программага кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә 

(карарга теркәлә): 

 

«2014 – 2017 елларда гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан 

күчерү буенча адреслы республика программасы чараларын тормышка ашыру» 

ярдәмче программасына кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә); 

 

«2014 – 2020 елларда Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан 

күпфатирлы йортлардагы уртак мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча төбәк 

программасы чараларын тормышка ашыру» ярдәмче программасына кушымтаны 

яңа редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә);  

 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм 

торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт 
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программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» 

ярдәмче программасында (алга таба  – 3 нче ярдәмче программа): 

3 нче ярдәмче программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны финанслау күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләме 

Программаны финанслауның гомуми күләме 33 891 832,9 сум 

тәшкил итә, шул исәптән: 
(мең сум) 

Ел  Барлык акча 

 

Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган 

федераль 

бюджет  

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган 

«Моношәһәрләрне 

үстерү фонды» 

коммерциячел 

булмаган оешма 

2015 6 582 911,4 6 582 911,4 - - 

2016 5 345 267,0 5 184 654,6 - 160 612,4 

2017 8 191 012,5 7 821 306,33 - 369 706,17 

2018 4 764 174,96 4 277 645,6 299 000,0 187 529,36 

2019 4 827 946,7 4 827 946,7 - - 

2020 4 180 520,3 4 180 520,3 - - 

Итого 33 891 832,9 32 874 984,9 299 000,0 717 847,9 

 

Искәрмә: Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз 

характерында була һәм төрле дәрәҗәдәге бюджетлар 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә 

тиеш»; 

 

3 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Программаны финанслауның гомуми күләме 

33 891 832,9 сум тәшкил итә, шул исәптән: 
                                                                                                  (мең сум) 

Ел  Барлык акча 

 

Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы  

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган федераль 

бюджет  

җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган 

«Моношәһәрләрне 

үстерү фонды» 

коммерциячел 

булмаган оешма 

2015 6 582 911,4 6 582 911,4 - - 

2016 5 345 267,0 5 184 654,6 - 160 612,4 

2017 8 191 012,5 7 821 306,33 - 369 706,17 

2018 4 764 174,96 4 277 645,6 299 000,0 187 529,36 

2019 4 827 946,7 4 827 946,7 - - 

2020 4 180 520,3 4 180 520,3 - - 

Барысы 33 891 832,9 32 874 984,9 299 000,0 717 847,9 
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Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм төрле 

дәрәҗәдәге бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә 

тиеш.»; 

3 нче ярдәмче программага 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә 

(карарга теркәлә); 

3 нче ярдәмче программага 2 нче кушымтада «2014 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре 

күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт программасы кысаларында 2015 – 2020 елларга 

социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» ярдәмче программасы 

чаралары исемлегенең 3 нче һәм 4 нче таблицаларын бу карарга кушымта нигезендә 

яңа редакциядә бәян итәргә; 

 

«2014 – 2020 елларга архитектура, шәһәр төзү, төзелеш, төзелеш 

материаллары сәнәгате өлкәсендә, торак өлкәсендә һәм коммуналь хуҗалыкта 

дәүләт сәясәтен тормышка ашыру» ярдәмче программасында (алга таба – 4 нче 

ярдәмче программа): 

4 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары» һәм «Ярдәмче программаның максатларын һәм 

бурычларын тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне 

бәяләү индикаторлары) һәм бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлларын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп, Ярдәмче 

программаны финанслау 

күләме һәм чыганаклары 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

3 231 829,0 тыс.рублей мең сум тәшкил итә, шул 

исәптән:  
(мең сум) 

Ел 

 

Татарстан Республикасы бюджет акчасы күләме 

2014 493 316,3 

2015 456 392,7 

2016 472 898,4 

2017 533 014,8 

2018 429 027,0 

2019 417 627,7 

2020 429 552,1 

Барысы 3 231 829,0 
 

Искәрмә: Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре 

фаразлау характерында һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты формалаштырылганда ел саен тәгаенләнергә 

тиеш 

җ Ярдәмче программа чаралары 2020 ел ахырына 

түбәндәге төп күрсәткечләргә ирешергә мөмкинлек 

бирәчәк: 

җирлекләр һәм шәһәр округларының гомуми санында 

җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре кабул 
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ителгән җирлекләр һәм шәһәр округлары өлеше 100 

процент тәшкил итә; 

2020 елга кадәр төзелеш гамәлгә ашырылачак 

территорияләрне планлаштыру проектларын 2015 

елның 1 гыйнварына раслау планлаштырылган шәһәр 

округлары һәм шәһәр җирлекләре санында 

территорияләрне планлаштыру проектлары расланган 

шәһәр округлары һәм шәһәр җирлекләре өлеше 100 

процент тәшкил итә; 

кулланылышка кертелә торган торак күлме – елга 2,4 

млн.кв.метр; 

Татарстан Республикасында1 кешегә уртаа туры килә 

торган торак бүлмәләрнең гомуми мәйданы 27,3 метрга 

кадәр арту; 

төзелеш материалларын җитештерү тәшкил итәчәк: 

бетон һәм тимербетон әйберләр – 1 кешегә исәпләгәндә 

елга 0,23 куб.метр; 

җылылык изоляцияләү материаллары – 1 кешегә 

исәпләгәндә елга 0,8 куб.метр; 

2012 елның 12 гыйнварына аварияле дип танылган 

аврияле торак фондын бетерү»; 

 

4 нче ярдәмче программаның 1 бүлегендәге 1.2 бүлекчәдә:  

уникенче абзацны төшереп калдырырга; 

унтугызынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2017 ел, 30 декабрь, 1710 нчы карары 

белән расланган «Россия Федерациясе гражданнарын һәркем алырлык һәм уңайлы 

торак һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү» Россия Федерациясе дәүләт 

программасының «Федераль законнарда билгеләнгән гражданнар категорияләрен 

торак белән тәэмин итү буенча дәүләт йөкләмәләрен үтәү» төп чрасы кысаларында 

хәрби хезмәттән азат ителгән гражданнарны, чернобыльлчеләрне, Ерак Себер 

районнарыннан чыккан мәҗбүри күчеп кайтучыларны торак белән тәэмин итү 

буенча. Әлеге йөкләмәне үтәүгә федераль бюджет акчасы ел саен төзелә торган 

килешүләр нигезендә билгеләнә.»; 

4 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән 3 231 829,0 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 
                                                                                  (мең сум) 

Ел 

 

Татарстан Республикасы бюджет акчасы күләме 

2014 493 316,3 

2015 456 392,7 

2016 472 898,4 

2017 533 014,8 
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2018 429 027,0 

2019 417 627,7 

2020 429 552,1 
Барысы 3 231 829,0 

 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм 

Татарстан Республикасы бюджеты формалаштырылганда ел саен тәгаенләнергә 

тиеш.»; 

4 нче ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә); 
 

«Энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү» ярдәмче 

программасында (алга таба – 5 нче ярдәмче программа): 

5 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре һәм 

чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп, Ярдәмче 

программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

4 585 716,7 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 
 (мең сум) 

Ел  Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

күләме  

2016 686 565,5 

2017 968 037,8 

2018 977 037,8 

2019 977 037,8 

2020 977 037,8 

Барысы 4 585 716,7 

 

Искәрмә: Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле елга 

һәм план чорына бюджет проекты 

формалаштырылганда ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Федераль бюджет акчасы ел саен төзелә торган 

шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә 

билгеләнәчәк»; 

 

«Ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан 

көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлында: 

өченче абзацта «35,1» саннарын «35,4» саннарына алмаштырырга; 

дүртенче абзацта «16,8» саннарын «17,2» саннарына алмаштырырга; 

5 нче ярдәмче программаның 2 бүлегендә: 

унберенче абзацта «35,1» саннарын «35,4» саннарына алмаштырырга; 

уникенче абзацта «16,8» саннарын «17,2» саннарына алмаштырырга; 

5 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
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Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 4 585 716,7 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән:  
 (мең сум) 

Ел  Татарстан Республикасы бюджеты акчасы күләме  

2016 686 565,5 

2017 968 037,8 

2018 977 037,8 

2019 977 037,8 

2020 977 037,8 
Барысы 4 585 716,7 

 

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм ел саен тәгаенләнергә 

тиеш.»; 

5 нче ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә). 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


