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«2014 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасында энергия саклау һәм 

энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү» 

дәүләт программасын 2017 елда 

тормышка ашыру барышы һәм 2018 

елга бурычлар турында 

 

 

Татарстан Республикасында энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген 

күтәрү өлкәсендә дәүләт сәясәтен алга таба тормышка ашыру максатларында, 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Хөкүмәтенең «2014 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасында энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү» дәүләт 

программасын 2017 елда тормышка ашыру барышы һәм 2018 елга бурычлар 

турында» хисабын хупларга. 

2. Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгына, «Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Татарстан Республикасының 

Энергия саклау технологияләре үзәге» дәүләт автоном учреждениесе белән 

берлектә: 

«Энергия нәтиҗәлелеге» энергия саклау һәм энергия нәтиҗәлелеген күтәрү 

өлкәсендә дәүләт мәгълүмат системасының махсус модулендә энергетика 

декларациясе формасын тутыру буенча методик тәкъдимнәрне эшләргә һәм 

расларга; 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләрен квартал саен 

мониторинглау нәтиҗәләре буенча муниципаль берәмлекләр кисешендә бюджет 

өлкәсенең энергия нәтиҗәлелеге күрсәткечләрен яхшырту буенча тәкъдимнәр 

әзерләүне тәэмин итәргә. 

3. Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгына Татарстан Республикасы Сәүдә һәм сәнәгать министрлыгы 
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һәм «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Татарстан 

Республикасының Энергия саклау технологияләре үзәге» дәүләт автоном 

учреждениесе белән берлектә 2018 елның 1 сентябренә кадәр бюджет тармагы 

оешмаларының күпфатирлы йортлары һәм биналары, төзелмәләре, корылмалары 

энергия нәтиҗәлелеге таләпләрен раслау буенча, шул исәптән светодиод яктыртуны 

һәм автомат рәвештә һаваны җайга салу белән шәхси җылылык пунктларын 

урнаштыру шартларын үз эченә алган тәкъдимнәр тапшырырга. 

4. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгына, Татарстан 

Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгына, Татарстан Республикасы 

Мәдәният министрлыгына, Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгына, Татарстан Республикасы Яшьләр 

эшләре һәм спорт  министрлыгына: 

квартал саен Татарстан Республикасы Сәүдә һәм сәнәгать министрлыгына 

хисап кварталыннан соң килүче айның 25 енә кадәр бюджет өлкәсенең энергия 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре буенча мәгълүмат кертүне тәэмин итәргә; 

энергия сервисы контрактларын төзү хокукына конкурс документларын 

килештерү һәм урнаштыру процедурасы регламентын эшләргә, шул исәптән 

ведомстводагы дәүләт учреждениеләрендә.  

5. «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Икътисадый 

һәм социаль тикшеренүләр үзәге» дәүләт бюджет учреждениесенә Татарстан 

Республикасы Финанс министрлыгы, Татарстан Республикасы Сәүдә һәм сәнәгать 

министрлыгы һәм  «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы 

Татарстан Республикасының Энергия саклау технологияләре үзәге» дәүләт автоном 

учреждениесе белән берлектә 2018 елның 1 августына кадәр Татарстан 

Республикасы бюджет учреждениеләренең электр һәм җылылык энергиясе өчен 

түләүгә норматив чыгымнарын коректировкалау буенча, энергия ресурсларын 

куллануның гамәлдәге тарифларын һәм норматив күләмнәрен исәпкә алып, 

тәкъдимнәр кертергә. 

6. «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Татарстан 

Республикасының Энергия саклау технологияләре үзәге» дәүләт автоном 

учреждениесенә Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) учреждениеләренә 

энергия саклау чараларын әзерләгәндә һәм гамәлгә ашырганда энергия сервисы 

шартнамәләрен (контрактларын) төзү юлы белән методик һәм консультация ярдәме 

күрсәтергә. 

7. Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарына: 

Татарстан Республикасы ведомство буйсынуындагы дәүләт 

учреждениеләрендә энергия сервисы шартнамәләре (контрактлары) механизмы аша 

энергия саклау чараларын гамәлгә ашырырга (булганда); 

капиталь ремонт программасына кертү өчен, тышкы һәм эчке яктыртуны 

яңарту, автомат рәвештә һаваны җайга салу белән шәхси җылылык пунктларын 

урнаштыру буенча эшләр үткәрү өчен бюджет тармагы объектлары исемлеген 

формалаштырганда, шул исәптән ведомство буйсынуындагы учреждениеләр 

арасыннан, әлеге исемлекне югарыда әйтелгән чараларны энергия сервисы 

килешүләре механизмы аша тормышка ашыру мөмкинлеге предметына Татарстан 

Республикасы Сәүдә һәм сәнәгать министрлыгы белән килештерергә; 
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2018 елның 1 июленә кадәр 2017 елга энергетика декларациясен һәм алдагы 

хисап чорларын «Энергия нәтиҗәлелеге» энергия саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә дәүләт мәгълүмат системасының махсус модулендә 

тутыруны тәэмин итәргә, шул исәптән Татарстан Республикасының ведомство 

буйсынуындагы учреждениеләре буенча; 

18 елның 1 июленә кадәр гамәлдәге норматив хокукый һәм методологик 

документлар нигезендә энергия саклау һәм энергетик нәтиҗәлелекне күтәрү 

өлкәсендә тармак программаларын (ярдәмче программаларны) актуальләштерергә, 

шул исәптән күрсәтелгән программалар (ярдәмче программалар) гамәлдә булу 

вакытын 2020 елга кадәр озайтырга, шулай ук аларны раслауны һәм 

министрлыкларның һәм ведомстволарның рәсми сайтларында урнаштыруны тәэмин 

итәргә. 

8. Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең җирле үзидарә 

органнарына түбәндәгеләрне тәкъдим итәргә: 

квартал саен Татарстан Республикасы Сәүдә һәм сәнәгать министрлыгына 

хисап кварталыннан соң килүче айның 25 енә кадәр бюджет тармагында энергия 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре буенча мәгълүматны; 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре кисешендә бюджет 

өлкәсендә энергия нәтиҗәлелеге күрсәткечләренең квартал саен мониторингы 

мәгълүматлары буенча Татарстан Республикасы Сәүдә һәм сәнәгать министрлыгы 

үткәрә торган бюджет өлкәсендә энергия нәтиҗәлелеген тиешенчә бәяләү 

үткәргәндә «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Татарстан 

Республикасының Энергия саклау технологияләре үзәге» дәүләт автоном 

учреждениесенә белешмәләр һәм мәгълүмат бирүдә булышлык күрсәтергә; 

икътисадый максатка ярашлы очракта Татарстан Республикасы ведомство 

буйсынуындагы муниципаль учреждениеләрдә энергия саклау чараларын 

өстенлекле тәртиптә энергия сервисы контрактлары аша тормышка ашырырга; 

энергия сервисы контрактларын төзү хокукына конкурс документларын 

килештерү һәм урнаштыру процедурасы регламентын эшләргә, шул исәптән 

ведомство буйсынуындагы муниципаль учреждениеләрдә; 

2018 елның 1 июленә кадәр 2017 елга энергетика декларациясен һәм алдагы 

хисап чорларын «Энергия нәтиҗәлелеге» энергия саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә дәүләт мәгълүмат системасының махсус модулендә 

тутыруны тәэмин итәргә, шул исәптән Татарстан Республикасының ведомство 

буйсынуындагы муниципальучреждениеләре буенча. 

9. Татарстан Республикасы Сәүдә һәм сәнәгать министрлыгына Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимиятенең кызыксынучы башкарма органнары һәм 

Татарстан Республикасы җирле үзидарә органнары белән берлектә Татарстан 

Республикасының «Россия энергетика атнасы» энергия нәтиҗәлелеге һәм 

энергетиканы үстерү буенча халыкара форумда һәм «Вместе ярче» бөтенроссия 

энергия саклау фестивалендә катнашу мөмкинлеген эшләргә.  

10. Республика «Татмедиа» матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр 

агентлыгына Татарстан Республикасының «Россия энергетика атнасы» энергия 

нәтиҗәлелеге һәм энергетиканы үстерү буенча халыкара форумда һәм «Вместе 
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ярче» бөтенроссия энергия саклау фестивалендә катнашуын массакүләм мәгълүмат 

чараларында яктыртуны тәэмин итәргә.  

11. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы 

Премьер-министры урынбасары – Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә 

министры А.Ә.Кәримовка йөкләргә. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


