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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасының дәүләт 

финанслары белән идарә итү» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел, 

1 август, 545 нче карарына үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасының дәүләт финанслары белән идарә итү» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел, 1 август, 545 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 30 апрель, 285 нче; 2014 ел,                

11 октябрь, 753 нче; 2014 ел, 31 декабрь, 1084 нче; 2015 ел, 31 декабрь, 1037 нче; 

2016 ел, 30 декабрь, 1049 нчы һәм 2017 ел, 29 декабрь, 1094 нче карарлары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

исемендә «2014 – 2020 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2021 елларга» дигән 

сүзләргә алыштырырга; 

1 нче пунктта «2014 – 2020 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2021 елларга» 

дигән сүзләргә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасының 

дәүләт финанслары белән идарә итү» дәүләт программасында (алга таба – 

Программа): 

Программа исемендә «2014 – 2020 елларга» дигән сүзләрне «2014 –  

2021 елларга» дигән сүзләргә алыштырырга; 

Программа паспортын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Программа паспорты 

 

Программа исеме 2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасының дәүләт 

финанслары белән идарә итү (алга таба – Программа) 

Программаның 

дәүләт заказчысы 

Татарстан Республикасының Финанс министрлыгы 

  

Программаны төп  

эшләүче 

Татарстан Республикасының Финанс министрлыгы 

Программаның 

максаты 

Татарстан Республикасының дәүләт финанслары белән 

нәтиҗәле идарә итү 

Программаның 

бурычлары 

Бюджет системасының озак вакытка балансланган булуын 

һәм тотрыклылыгын тәэмин итү; 

дәүләт бурычлары белән нәтиҗәле идарә итү; 

җирле бюджетлар белән бюджетара мөнәсәбәтләрнең 

нәтиҗәлелеген күтәрү  

Программаны тор-

мышка ашыру вакыт-

лары һәм этаплары 

2014 – 2021 еллар 

Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп, Программаны 

финанслау 

күләмнәре 

2014 – 2021 елларга  Программаны финанслауның гомуми 

күләме Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

79 438 247,8 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 

 

Ел Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән финанслау 

күләме, мең сум 

2014 10 667 262,8 

2015 8 964 802,1 

2016 10 551 579,9 

2017 11 186 510,1 

2018 11 086 669,7 

2019 8 929 860,8 

2020 8 848 805,1 

2021 9 202 757,3 

Барлыгы 79 438 247,8 
 

Программаның 

бурычларын һәм 

максатларын 

тормышка ашырудан 

көтелә торган соңгы 

нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары) 

Программаны тормышка ашыру вакыты ахырына 

түбәндәгеләргә ирешү планлаштырыла:  

Татарстан Республикасы бюджеты керемнәренең гомуми 

еллык күләменә карата (бюджет системасының башка 

бюджетларыннан максатчан характердагы кире 

кайтарылмый торган керемнәрне исәпкә алмыйча) 

Татарстан Республикасы бюджеты кытлыгының бюджет 

керемнәреннән (бюджет системасының башка 

бюджетларыннан максатчан характердагы кире 
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кайтарылмый торган керемнәрне исәпкә алмыйча) һәм 

бюджет чыгымнарыннан (бюджет системасының башка 

бюджетларыннан максатчан характердагы кире 

кайтарылмый торган керемнәр исәбеннән гамәлгә ашырыла 

торган чыгымнарны исәпкә алмыйча) чыгып хисапланган 

мөнәсәбәтен иң күбе 3,5 процент күләмендә тәэмин итүгә; 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының гомуми 

күләмендә программалар кысаларында формалаштырыла 

торган Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының 

чагыштырма авырлыгын (субвенцияләрне исәпкә алмыйча) 

81 процентка кадәр арттыруга; 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының гомуми 

күләмендә (бюджет системасының башка бюджетларыннан 

максатчан характердагы кире кайтарылмый торган керемнәр 

исәбеннән гамәлгә ашырыла торган чыгымнарны исәпкә 

алмыйча) Татарстан Республикасы бюджетының капиталь 

характердагы чыгымнары өлешен (бюджет системасының 

башка бюджетларыннан максатчан характердагы кире 

кайтарылмый торган керемнәр исәбеннән гамәлгә ашырыла 

торган капиталь характердагы чыгымнарны исәпкә 

алмыйча) кимендә 11 процент дәрәҗәсендә тәэмин итүгә; 

алдагы ел дәрәҗәсенә карата Татарстан Республикасы 

бюджетының салым һәм салым булмаган керемнәре күләме 

темпы кимендә 102,8 процентка артуга; 

Татарстан Республикасы бюджетының салым һәм салым 

булмаган керемнәре күләмен 200,5 млрд.сумга кадәр 

арттыруга; 

Татарстан Республикасы берләштерелгән бюджетының 

салым һәм салым булмаган керемнәре күләмен                  

242,3 млрд.сумга кадәр арттыруга; 

хисап финанс елында Татарстан Республикасы бюджеты 

керемнәренең гомуми еллык күләменә карата хисап 

елыннан соң килүче елның 1 гыйнвары хәленә булган 

Татарстан Республикасы дәүләт бурычлары күләме 

мөнәсәбәте мәгънәсен (кире кайтарылмый торган керемнәр 

күләмнәрен исәпкә алмыйча) 46 проценттан артмаган 

дәрәҗәдә тәэмин итүгә; 

чираттагы финанс елына һәм план чорына җирле 

бюджетлар белән бюджетара мөнәсәбәтләрне формалаш-

тырганда җирле бюджетларның беркетелгән керем 

чыганаклары һәм Татарстан Республикасы бюджетыннан 

бюджетара трансфертлар мөнәсәбәтләрен җирле әһәмият-

тәге мәсьәләләрне хәл итүгә чыгымнарның кирәкле 

күләменә карата кимендә 100 процент дәрәҗәсендә тәэмин 

итүгә.»; 
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Программаның 2 бүлегендә: 

егерме өченче абзацта «3,1 проценттан артмаган» дигән сүзләрне  

«3,5 проценттан артмаган» дигән  сүзләргә алыштырырга; 

егерме алтынчы абзацта «кимендә 103,3 процент» дигән сүзләрне «кимендә 

102,8 процент» дигән  сүзләргә алыштырырга; 

егерме җиденче абзацта «195,1 млрд.сумга кадәр» дигән сүзләрне  

«200,5 млрд.сумга кадәр» дигән  сүзләргә алыштырырга; 

егерме сигезенче абзацта «236,9 млрд.сумга кадәр» дигән сүзләрне  

«242,3 млрд.сумга кадәр» дигән  сүзләргә алыштырырга; 

утыз беренче абзацта «2014 – 2020 елларга» дигән сүзләрне «2014 –  

2021 елларга» дигән сүзләргә алыштырырга; 

 

Программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 2014 – 2020 елларга 

Программаны финанслауның гомуми күләме 79 438 247,8 мең сум тәшкил итә, шул 

исәптән: 

2014 елга – 10 667 262,8 мең сум; 

2015 елга – 8 964 802,1 мең сум; 

2016 елга – 10 551 579,9 мең сум; 

2017 елга – 11 186 510,1 мең сум; 

2018 елга – 11 086 669,7 мең сум; 

2019 елга – 8 929 860,8 мең сум; 

2020 елга – 8 848 805,1 мең сум; 

2021 елга – 9 202 757,3 мең сум. 

Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аңа, Татарстан 

Республикасы бюджеты мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш.»; 

Программага теркәлгән 1 нче кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә 

бәян итәргә; 

нумерация башисемендә һәм Программага теркәлгән 2 нче кушымта исемендә 

«2014 – 2020 елларга» дигән сүзләрне «2014 – 2021 елларга» дигән сүзләргә 

алыштырырга. 

 

 

 
Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


