
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 ел, 26 июнь 520 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 - 2020 елларга 

Татарстан Республикасында дәүләт милли 

сәясәтен тормышка ашыру» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел, 18 

декабрь, 1006 нчы карары белән расланган 

«2014 - 2020 елларга Татарстан 

Республикасында дәүләт милли сәясәтен 

тормышка ашыру» дәүләт программасына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 - 2020 елларга 

Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәтен тормышка ашыру» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел, 18 декабрь, 1006 нчы карары белән 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 7 октябрь, 731 нче, 

2014 ел, 29 ноябрь, 930 нчы, 2014 ел, 12 декабрь, 982 нче, 2015 ел, 4 август, 566 нчы,  

2015 ел, 5 сентябрь, 640 нчы, 2016 ел, 27 сентябрь, 689 нчы; 2017 ел, 24 апрель, 241 

нче; 2016 ел,  28 июнь, 450 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

расланган «2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәтен 

тормышка ашыру» дәүләт программасына (алга таба – Программа) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

Программа паспортының «Программаны финанслау күләмнәре һәм 

чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 
«Программаны финанслау күләмнәре һәм 

чыганаклары 

Программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

финанслау күләме 311,1804 млн.сум тәшкил итә, шул исәптән: 

2014 елда  – 39,324 млн.сум; 



2 
 

2015 елда  – 32,724 млн.сум; 

2016 елда  – 42,624 млн.сум; 

2017 елда  – 40,371 млн.сум; 

2018 елда  – 56,8034 млн.сум; 

2019 елда  – 44,368 млн.сум; 

2020 елда  – 54,966 млн.сум. 

Программаны Россия Федерациясе бюджеты акчасы исәбеннән финанслау 

күләме 2014 елда 21,6008 млн.сум тәшкил итә. 

Программаны Россия Федерациясе бюджеты акчасы исәбеннән финанслау 

күләме 2015 елда 17,96775 млн.сум тәшкил итә. 

Программаны Россия Федерациясе бюджеты акчасы исәбеннән финанслау 

күләме 2016 елда 18,2494 млн.сум тәшкил итә. 

Программаны Россия Федерациясе бюджеты акчасы исәбеннән финанслау 

күләме 2017 елда 9,1068 млн.сум тәшкил итә. 

Программаны Россия Федерациясе бюджеты акчасы исәбеннән финанслау 

күләме 2018 елда 10,3585 млн.сум тәшкил итә. 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм, Татарстан 

Республикасы бюджеты мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен 

тәгаенләнергә тиеш.»; 

 

IV бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«IV. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Программа чараларын финанслау Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән гамәлгә ашырылачак. 

Программада программа чараларын тормышка ашыру өчен бюджеттан тыш 

чараларны (эшмәкәрләр, иганәчеләр акчасы) һәм  муниципаль берәмлекләр 

бюджетлары акчаларын җәлеп итү каралган. 

Программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән финанслау 

күләме 311,1804 млн. сум тәшкил итә, шул исәптән: 

2014 елда  – 39,324 млн.сум; 

2015 елда   – 32,724 млн.сум; 

2016 елда   – 42,624 млн.сум; 

2017 елда   – 40,371 млн.сум; 

2018 елда   – 56,8034 млн.сум; 

2019 елда  – 44,368 млн.сум; 

2020 елда   – 54,966 млн.сум. 

Программаны Россия Федерациясе бюджеты акчасы исәбеннән финанслау 

күләме 2014 елда 21,6008 млн.сум тәшкил итә. 

Программаны Россия Федерациясе бюджеты акчасы исәбеннән финанслау 

күләме 2015 елда 17,96775 млн.сум тәшкил итә. 

Программаны Россия Федерациясе бюджеты акчасы исәбеннән финанслау 

күләме 2016 елда 18,2494 млн.сум тәшкил итә. 

Программаны Россия Федерациясе бюджеты акчасы исәбеннән финанслау 

күләме 2017 елда 9,1068 млн.сум тәшкил итә. 

Программаны Россия Федерациясе бюджеты акчасы исәбеннән финанслау 

күләме 2018 елда 10,3585 млн.сум тәшкил итә. 
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Программа чаралары буенча максатлар, бурычлар, максатчан индикаторлар 

һәм нәтиҗәлелек күрсәткечләре, финанслау Программага 4 нче кушымтада 

китерелгән.»; 

Программага теркәлгән 2 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә; 

Программага теркәлгән 4 нче кушымтада: 

кушымта исемендә «Тормышка ашыру» дәүләт программасы» сүзләреннән 

соң «дәүләт» сүзен өстәргә; 

«Бурыч исеме: 1. Дәүләт органнарының һәм муниципаль органнарның 

Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәте өлкәсендә граждан җәмгыяте 

институтлары белән үзара хезмәттәшлеген камилләштерү» бүлегендә:  

1.10 пунктта 1 графаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1.10. Мигрантларның социаль адаптациясенә һәм  интеграциясенә йөз тоткан 

кереш (ориентация) курслары үткәрү буенча чараларны тормышка ашыруга социаль 

ориентлашкан коммерциячел булмаган оешмаларга субсидияләр бирү»; 

«Бурыч исеме: 2. Гомумроссия гражданлык бердәйлеген ныгытуга булышлык 

күрсәтү, этносара һәм конфессияара тынычлыкка һәм татулыкка ярдәм итү, 

мигрантларның социомәдәни адаптациясе һәм интеграциясе өчен шартлар тудыру» 

бүлегендә: 

2.1 пунктта:  

1 графаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«2.1. Туган тел көнен (26 апрель) һәм Рус теле көнен (6 июнь) бәйрәм итүгә 

багышланган чаралар планын оештыру һәм тормышка ашыру»; 

17 графада: 

«3,32» саннарын «2,52» саннарына алмаштырырга; 

графага түбәндәге эчтәлекле текст өстәргә: 

«3,48 (Россия Федерациясе бюджеты)»; 

2.2 пунктта 17 графада «0,33» саннарын «0,6» саннарына алмаштырырга; 

2.3 пунктта 17 графада «0,89» саннарын «1,2» саннарына алмаштырырга; 

2.4 пунктта 17 графада: 

«1,66» саннарын «1,741» саннарына алмаштырырга; 

графага түбәндәге эчтәлекле текст өстәргә: 

«2,4042 (Россия Федерациясе бюджеты)»; 

2.6 пунктта 17 графада «0,33» саннарын «0,6» саннарына алмаштырырга; 

2.7 пунктта: 

3 графада «2020» саннарын «2017» саннарына алмаштырырга; 

10 графада «500» саннарын «–» билгесенә алмаштырырга; 

11 графада «500» саннарын «–» билгесенә алмаштырырга; 

12 графада «500» саннарын «–» билгесенә алмаштырырга; 

17 графада «0,35» саннарын «–» билгесенә алмаштырырга; 

18 графада «0,38» саннарын «–» билгесенә алмаштырырга; 

19 графада «0,4» саннарын «–» билгесенә алмаштырырга; 

2.8 пунктта: 

3 графада «2020» саннарын «2017» саннарына алмаштырырга; 

10 графада «1030» саннарын «–» билгесенә алмаштырырга; 

11 графада «1040» саннарын «–» билгесенә алмаштырырга; 
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12 графада «1050» саннарын «–» билгесенә алмаштырырга; 

17 графада «0,22» саннарын «–» билгесенә алмаштырырга; 

18 графада «0,23» саннарын «–» билгесенә алмаштырырга; 

19 графада «0,24» саннарын «–» билгесенә алмаштырырга; 

2.10 пунктта: 

17 графада «0,44» саннарын «1,0» саннарына алмаштырырга; 

18 графада «0,46» саннарын «1,06» саннарына алмаштырырга; 

19 графада «0,48» саннарын «1,1» саннарына алмаштырырга; 

2.12 пунктта: 

1 графаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«2.12. Мәктәпкәчә, урта гомуми, һөнәри, югары һәм өстәмә һөнәри белем бирү 

белгечлекләре өчен «Мәдәниятләр диалогы» мәдәни-белем бирү проектын 

тормышка ашыру»; 

17 графада «0,55» саннарын «0,41» саннарына алмаштырырга; 

2.15 пунктта: 

3 графада «2020» саннарын «2017» саннарына алмаштырырга; 

10 графада «140» һәм «500» саннарын «–» билгесенә алмаштырырга; 

11 графада «145» һәм «500» саннарын наком «–» билгесенә алмаштырырга; 

12 графада «150» һәм «500» саннарын «–» билгесенә алмаштырырга; 

17 графада «0,33» саннарын «–» билгесенә алмаштырырга; 

18 графада «0,35» саннарын «–» билгесенә алмаштырырга; 

19 графада «0,36» саннарын «–» билгесенә алмаштырырга; 

2.16 пунктта 17 графада «0,77» саннарын «1,0» саннарына алмаштырырга; 

2.20 пункта 17 графада: 

«2,17» саннарын «1,47» саннарына алмаштырырга; 

графага түбәндәге эчтәлекле текст өстәргә: 

«2,03 (Россия Федерациясе бюджеты)»; 

2.21 пунктта: 

17 графада «0,25» саннарын «0,37» саннарына алмаштырырга; 

18 графада «0,25» саннарын «0,38» саннарына алмаштырырга; 

19 графада «0,25» саннарын «0,39» саннарына алмаштырырга; 

2.22 пунктта: 

2 графада «МАНТ (килешү буенча)» сүзләрен «яшьләр иҗтимагый оешмалары 

(килешү буенча)» сүзләренә алмаштырырга; 

17 графада «0,3» саннарын «0,319» саннарына алмаштырырга; 

2.23 пунктта 2 графада «МАНТ (килешү буенча)» сүзләрен «яшьләр 

иҗтимагый оешмалары (килешү буенча)» сүзләренә алмаштырырга)»; 

2.24 пунктта 2 графада «МАНТ (килешү буенча)» сүзләрен «яшьләр 

иҗтимагый оешмалары (килешү буенча)» сүзләренә алмаштырырга)»; 

2.25 пунктта 17 графада «0,25» саннарын «0,33» саннарына алмаштырырга; 

бүлеккә түбәндәге эчтәлекле 2.26 – 2.28 пунктлар өстәргә: 

 
«2.26. 

«Звонкая ка-

пель – Моңлы 

тамчы» 

ТР ММ, 

РЦРТК 

(килешү 

буенча), 

2018 – 

2020 

еллар 

катнашу-

чылар 

һәм 

тамаша-

- - - - - 1350 1400 1450 - - - - 0,22 

(Татар-

стан 
Респуб-

0,23 

(Татар-

стан 
Респуб-

0,24 

(Татар-

стан 
Респуб-
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балалар 

фольклор 

коллективлар

ы республика 

фестивале  

ТР ҖҮО 

(килешү 

буенча) 

чылар 

саны, 

кеше 

ликасы 

бюдже-

ты) 

ликасы 

бюдже-

ты) 

ликасы 

бюдже-

ты) 

коллек-

тивлар 

саны, 

берәмлек 

- - - - - 17 20 25 - - - - 

2.27. 

«Яблочный 

спас» 

районара 

халык 

бәйрәмен 

оештыру һәм 

үткәрү  

ТР ММ, 

Кама Та-

мгы муни-

ципаль 

районы 

(килешү 

буенча) 

2018 – 

2020 

еллар 

катнашу-

чылар 

һәм 

тамаш-

ачылар 

саны, 

кеше 

- - - - - 2500 2700 3000 - - - - 0,804 

(Татар-
стан 

Респуб-

ликасы 
бюдже-

ты) 

0,463 

(Татар-
стан 

Респуб-

ликасы 
бюдже-

ты) 

0,463 

(Татар-
стан 

Респуб-

ликасы 
бюдже-

ты) 

коллек-

тивлар 

саны, 

берәмлек  

- - - - - 15 17 20 - - - - 

2.28. 

«Троицкие 

напевы» рухи 

җырлар 

фестивален 

оештыру һәм 

үткәрү 

ТР ММ, 

Чүпрәле 

муници-

паль 

районы 

(килешү 

буенча) 

2018 – 

2020 

еллар 

катнашу-

чылар 

һәм 

тамаша-

чылар 

саны, 

кеше 

- - - - - 2500 2700 3000 - - - - 0,483 

(Татар-
стан 

Респуб-

ликасы 
бюдже-

ты) 

0,483 

(Татар-
стан 

Респуб-

ликасы 
бюдже-

ты) 

0,483 

(Татар-
стан 

Респуб-

ликасы 
бюдже-

ты)»; 

коллек-

тивлар 

саны, 

берәмлек 

- - - - - 25 26 27 - - - - 

 

«2 бурыч буенча барлыгы» юлында:  

17 графада:  

«13,07» саннарын «13,977» саннарына алмаштырырга; 

графага түбәндәге эчтәлекле текст өстәргә: 

«7,9142 (Россия Федерациясе бюджеты)»; 

18 графада «11,81» саннарын «12,756» саннарына алмаштырырга; 

19 графада «13,99» саннарын «14,936» саннарына алмаштырырга; 

«Бурыч исеме: 3. Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның 

этномәдәни үсеше өчен шартлар тудыру» бүлегендә: 

3.9 пунктта 17 графада «0,44» саннарын «0,7» саннарына алмаштырырга; 

3.10 пунктта: 

3 графада «2020» саннарын «2017» саннарына алмаштырырга; 

10 графада «161» саннарын «–» билгесенә алмаштырырга; 

11 графада «163» саннарын «–» билгесенә алмаштырырга; 

12 графада «165» саннарын «–» билгесенә алмаштырырга; 

3.15 пунктта 17 графада «0,22» саннарын «0,3» саннарына алмаштырырга; 

3.16 пунктта:  

9 графада «6» санын «7» санына алмаштырырга; 

10 графада «6» һәм «6000» саннарын тиешенчә «14» һәм «7000» саннарына 

алмаштырырга; 

11 графада «6000» саннарын «4000» саннарына алмаштырырга; 

12 графада «6000» саннарын «4000» саннарына алмаштырырга; 

17 графага түбәндәге эчтәлекле текст өстәргә: 

«1,5329 (Россия Федерациясе бюджеты)»; 

бүлеккә түбәндәге эчтәлекле 3.19 пункт өстәргә: 
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«3.19. 

«Милләтебез 

хәзинәләре» – 

«Сокровища 

нации» 

балалар һәм 

яшьләр өчен 

тел профиль 

сменасы  

ТР 

ЯЭһСМ, 

ТР МһФМ, 

ТФА 

(килешү 

буенча), 

ИВКТ 

(килешү 

буенча) 

2018 – 

2020 

еллар 

катнашу-

чылар 

һәм 

тамаша-

чылар 

саны, 

кеше 

- - - - - 80 80 80 - - - - Татарстан 

Респуб-
ликасы 

бюджеты 

(министр-
лыклар-

ның һәм 

ведомст-
волар-

ның төп 

эшчәнле-
ге) 

Татарстан 

Респуб-
ликасы 

бюджеты 

(министр-
лыклар-

ның һәм 

ведомст-
волар-

ның төп 

эшчәнле-
ге) 

Татарстан 

Респуб-
ликасы 

бюджеты 

(министр-
лыклар-

ның һәм 

ведомст-
волар-

ның төп 

эшчәнле-
ге))»; 

 

«3 бурыч буенча барлыгы» юлында: 

17 графада:  

«5,46» саннарын «5,8» саннарына алмаштырырга; 

графага түбәндәге эчтәлекле текст өстәргә: 

«1,5329 (Россия Федерациясе бюджеты)»; 

«Бурыч исеме: 4. Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәтен 

тормышка ашыруны фәнни-белем бирү ягыннан һәм мәгълүмати тәэмин итү» 

бүлегендә: 

4.1 пунктта: 

«мониторинг йомгаклары буенча кертелгән документлар саны, берәмлек» 

юлында: 

6 графада «1» санын «4» санына алмаштырырга; 

7 графада «1» санын «4» санына алмаштырырга; 

8 графада «1» санын «4» санына алмаштырырга; 

9 графада «1» санын «4» санына алмаштырырга; 

10 графада «1» санын «4» санына алмаштырырга; 

11 графада «1» санын «4» санына алмаштырырга; 

12 графада «1» санын «4» санына алмаштырырга; 

«елына социологик тикшеренүләрдә (сораштыруларда) катнашучылар саны, 

кеше» юлында: 

8 графада «4800» саннарын «1500» саннарына алмаштырырга; 

9 графада «4800» саннарын «1500» саннарына алмаштырырга; 

10 графада «4800» саннарын «1500» саннарына алмаштырырга; 

11 графада «4800» саннарын «1500» саннарына алмаштырырга; 

12 графада «4800» саннарын «1500» саннарына алмаштырырга; 

17 графада:  

«0,66» саннарын «7,8744» саннарына алмаштырырга; 

графага түбәндәге эчтәлекле текст өстәргә: 

«0,9114 (Россия Федерациясе бюджеты)»; 

4.7 пунктта 17 графада «0,88» саннарын «0,8» саннарына алмаштырырга; 

4.9 пунктта 17 графе «0,55» саннарын «0,63» саннарына алмаштырырга; 

4.10 пунктта 17 графада «0,33» саннарын «0,6» саннарына алмаштырырга; 

4.15 пунктта 1 графаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«4.15. Татар һәм рус телләрендә Россия халыклары әдәбияты әсәрләре 

тәрҗемәләрен әзерләү һәм бастырып чыгару»; 

4.18 пунктта 17 графада «5,31» саннарын «5,08» саннарына алмаштырырга; 
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«4 бурыч буенча барлыгы» юлында: 

17 графада:  

«27,562» саннарын «34,8164» саннарына алмаштырырга; 

графага түбәндәге эчтәлекле текст өстәргә: 

«0,9114 (Россия Федерациясе бюджеты)»; 

«Программа буенча барлыгы» юлында:  

«300,787» саннарын «311,1804» саннарына алмаштырырга; 

«66,92475» саннарын «77,28325» саннарына алмаштырырга; 

17 графада:  

«48,302» саннарын «56,8034» саннарына алмаштырырга; 

графага түбәндәге эчтәлекле текст өстәргә: 

«10,3585 (Россия Федерациясе бюджеты)»; 

18 графада «43,422» саннарын «44,368» саннарына алмаштырырга; 

19 графада «54,02» саннарын «54,966» саннарына алмаштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


