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 2018 ел, 3 август      633 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 - 2020 елларга 

Татарстан Республикасында юстицияне 

үстерү» дәүләт программасын раслау һәм 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының кайбер актлары үз көчен 

югалткан дип санау турында» 2013 ел, 13 

сентябрь, 656 нчы карарына үзгәрешләр 

кертү һәм Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының кайбер актлары 

үз көчен югалткан дип тану хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 - 2020 елларга 

Татарстан Республикасында юстицияне үстерү» дәүләт программасын раслау һәм 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер актлары үз көчен 

югалткан дип санау турында» 2013 ел, 13 сентябрь, 656 нчы карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 28 май, 361 нче; 2014 ел, 26 июнь, 

440 нчы; 2015 ел, 11 май, 334 нче; 2015 ел, 11 ноябрь, 843 нче; 2016 ел, 17 май, 319 

нчы; 2016 ел, 6 август, 535 нче; 2016 ел, 14 декабрь, 931 нче; 2017 ел, 23 июнь, 422 

нче; 2017 ел, 28 ноябрь,  920 нче; 2018 ел, 16 апрель, 254 нче; 2018 ел, 27 июль, 606 

нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә:  

карарның исемендә һәм 1 унктта «2014 – 2020» саннарын «2014 – 2021» 

саннарына алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган «2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасында 

юстицияне үстерү» дәүләт программасында (алга таба  - Программа): 

исемендә «2014 – 2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына алмаштырырга; 

Программа паспортында: 
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«Программа исеме» юлында «2014 – 2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына 

алмаштырырга; 

«Программаны тормышка ашыру вакытлары» юлында «2014 – 2020» 

саннарын «2014 – 2021» саннарына алмаштырырга; 

«Ярдәмче программалар исемлеге» юлының 1 – 3 пунктларында «2014 – 2020» 

саннарын «2014 – 2021» саннарына алмаштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре» 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 
чыганаклар 
буенча бүлеп, 
Программаны 
финанслау 
күләмнәре 

Алдан бәяләү буенча, Программаны финанслауның гомуми 
күләме 4 495 879,86 мең сум тәшкил итә, шул исәптән федераль 
бюджет акчасы исәбеннән – 355 909,93  мең сум, Татарстан 
Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 4 139 969,93 мең сум. 

(мең сум) 

Ел  

 

Җәлеп итү 

планлаштырылган 

федераль 

бюджет акчасы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты акчасы  

 

Барлыгы 

2014 45 872,03* 455 283,4 501 155,43 
2015 48 807,5* 491 749,6 540 557,1 
2016 34 321,0 494 718,3 529 039,3 
2017 43 174,6 574 532,3 617 706,9 
2018 43 301,0 591 561,8 634 862,8 
2019 45 076,0 523 883,3 568 959,3 
2020 46 744,0 535 932,33 582 676,33 
2021 48 613,8 472 308,9 520 922,7 

Барысы 355 909,93 4 139 969,93 4 495 879,86»; 
 Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, 

тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен 

төзәтмәләр кертелергә тиеш. 

___________________ 
*2014 һәм 2015 елларга Татарстан Республикасы бюджеты 
турында Татарстан Республикасы законнарында федераль бюджет 
акчасы өлешендә чыгымнар программа кодлары буенча 
чагылмаган.»; 

 

«Программаның максатларын һәм бурычларын тормышка ашыру буенча 

көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм 

Программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлының бишенче абзацында 

«2020 елга» сүзләрен «2021 елга» сүзләренә алмаштырырга; 

Программаның II бүлегендәге җиденче – тугызынчы абзацларда «2014 – 2020» 

саннарын «2014 – 2021» саннарына алмаштырырга; 

Программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү  
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Алдан бәяләү буенча, Программаны финанслауның гомуми күләме 

4 495 879,86 мең сум тәшкил итә, шул исәптән федераль бюджет акчасы исәбеннән – 
355 909,93  мең сум, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 
4 139 969,93 мең сум. 

 

(мең сум) 

Ел Җәлеп итү планлаштырылган 

федераль 

бюджет акчасы 

Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы  

 

Барлыгы 

2014 45 872,03* 455 283,4 501 155,43 

2015 48 807,5* 491 749,6 540 557,1 

2016 34 321,0 494 718,3 529 039,3 

2017 43 174,6 574 532,3 617 706,9 

2018 43 301,0 591 561,8 634 862,8 

2019 45 076,0 523 883,3 568 959,3 

2020 46 744,0 535 932,33 582 676,33 

2021 48 613,8 472 308,9 520 922,7 

Барысы 355 909,93 4 139 969,93 4 495 879,86 

 

Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, тиешле 

бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш. 

 

___________________ 
*2014 һәм 2015 елларга Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан 

Республикасы законнарында федераль бюджет акчасы өлешендә чыгымнар 

программа кодлары буенча чагылмаган.»; 

V бүлекнең  беренче һәм ундүртенче абзацларында «2020 елга» сүзләрен 

«2021 елга» сүзләренә алмаштырырга; 

Программага 1 нче һәм  2 нче кушымталарны яңа редакциядә бәян итәргә 

(карарга теркәләләр); 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында юстиция өлкәсендә дәүләт 

сәясәтен тормышка ашыру» ярдәмче программасында (алга таба – 1 нче ярдәмче 

программа):  

исемендә «2014 – 2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына алмаштырырга; 

Ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программаның исеме» юлында «2014 – 2020» саннарын «2014 – 

2021» саннарына алмаштырырга; 

«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары» юлында «2014 – 2020» 

саннарын «2014 – 2021» саннарына алмаштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Еллар һәм чыга-

наклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче програм-

маны финанслау 

күләмнәре  

Алдан бәяләү буенча, Ярдәмче программаны 

финанслауның гомуми күләме 1 190 607,33 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 355 909,93 мең сум, Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән – 834 697,4 мең сум. 

 

  (мең сум) 

Ел  Җәлеп итү 

планлаштырылган 

федераль 

бюджет акчасы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

акчасы  

 

Барлыгы 

2014 45 872,03* 88 574,4 134 446,43 

2015 48 807,5* 113 105,9 161 913,4 

2016 34 321,0 120 181,9 154 502,9 

2017    43 174,6 110 964,9 154 139,5 

2018 43 301,0 106 258,10 149 559,1 

2019 45 076,0 95 256,4 140 332,4 

2020 46 744,0 98 288,7 145 032,7 

2021 48 613,8 102 067,1 150 680,9 

Барысы 355 909,93 834 697,4 1 190 607,33 

 Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, 

ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш. 

____________________ 

* 2014 һәм 2015 елларга Татарстан Республикасы бюджеты 

турында Татарстан Республикасы законнарында федераль 

бюджет акчасы өлешендә чыгымнар программа кодлары 

буенча чагылмаган.»; 

 

«Ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын тормышка ашыру 

буенча көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм 

Ярдәмче программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлының беренче  

абзацында «2020 елга» сүзләрен «2021 елга» сүзләренә алмаштырырга; 

1 нче ярдәмче программаның II бүлегендәге егерме алтынчы абзацта «2014 – 

2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына алмаштырырга; 

1 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителеше 

 

Алдан бәяләү буенча, Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

1 190 607,33 мең сум тәшкил итә, шул исәптән федераль бюджет акчасы исәбеннән – 

355 909,93 мең сум, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

834 697,4 мең сум. 
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(мең сум) 

Ел  Җәлеп итү 

планлаштырылган 

федераль 

бюджет акчасы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты акчасы  

 

Барлыгы 

2014 45 872,03* 88 574,4 134 446,43 

2015 48 807,5* 113 105,9 161 913,4 

2016 34 321,0 120 181,9 154 502,9 

2017    43 174,6 110 964,9 154 139,5 

2018 43 301,0 106 258,10 149 559,1 

2019 45 076,0 95 256,4 140 332,4 

2020 46 744,0 98 288,7 145 032,7 

2021 48 613,8 102 067,1 150 680,9 

Барысы 355 909,93 834 697,4 1 190 607,33 

 

Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, тиешле 

бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш. 

____________________ 

* 2014 һәм 2015 елларга Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан 

Республикасы законнарында федераль бюджет акчасы өлешендә чыгымнар 

программа кодлары буенча чагылмаган.»; 

1 нче ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә); 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында җәмәгать юстициясе 

институтын үстерү» ярдәмче программасында (алга таба – 2 нче ярдәмче 

программа):  

исемендә «2014 – 2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына алмаштырырга; 

Ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программаның исеме» юлында «2014 – 2020» саннарын «2014 – 

2021» саннарына алмаштырырга; 

«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары» юлында «2014 – 2020» 

саннарын «2014 – 2021» саннарына алмаштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп, Ярдәмче 

программаны 

финанслау күләмнәре  

Алдан бәяләү буенча, Ярдәмче программаны 

финанслауның гомуми күләме Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән 3 198 823,13 мең сум тәшкил 

итә: 

(мең сум) 

 Ел  Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы  

 2014 366 709,0 
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 2015 378 643,7 

 2016 374 536,4 

 2017 404 404,9 

 2018 438 016,8 

 2019 428 626,9 

 2020 437 643,63 

 2021 370 241,8 

 Барысы  3 198 823,13 

 Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, Татарстан Республикасы бюджеты 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш»; 

 

«Ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын тормышка ашыру 

буенча көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм 

Ярдәмче программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлының бишенче  

абзацында «2020 елга» сүзләрен «2021 елга» сүзләренә алмаштырырга; 

2 нче ярдәмче программаның II бүлегендәге унсигезенче абзацта «2014 – 

2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына алмаштырырга; 
III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«III. Ярдәмче программаны ресурслар белән тәэмин итү  

 
Ярдәмче программаны финанслау «Татарстан Республикасы җәмәгать 

судьялары турында» 1999 елның 17 ноябрендәге 2440 номерлы Татарстан 
Республикасы Законының 10 статьясы нигезләмәләренә нигезләнә, аның нигезендә 
җәмәгать судьялары эшчәнлеген финанслау Татарстан Республикасы бюджеты 
акчасыннан башкарыла.  

Алдан бәяләү буенча, 2014 – 2021 елларда Ярдәмче программаны 
финанслауның гомуми күләме Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 
3 198 823,13 мең сум тәшкил итә. 

Финанслау күләмнәренә, тиешле елга Татарстан Республикасы бюджеты 
мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш. 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре һәм чыганаклары түбәндәге 
таблицада китерелә: 

 

 (мең сум) 

Ел  Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

2014 366 709,0 

2015 378 643,7 

2016 374 536,4 

2017 404 404,9 

2018 438 016,8 

2019 428 626,9 

2020 437 643,63 
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2021 370 241,8 

Барысы 3 198 823,13»; 

 

2 нче ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә); 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында юстицияне үстерү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» 

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

исемендә «2014 – 2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына алмаштырырга; 

Ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программаның исеме» юлында «2014 – 2020» саннарын «2014 – 

2021» саннарына алмаштырырга; 

«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында 

«2014 – 2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына алмаштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«Еллар һәм 
чыганаклар буенча 
бүлеп, Ярдәмче 
программаны 
финанслау 
күләмнәре 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

106 449,4мең сум тәшкил итә: 
(мең сум) 

Ел Финанслау күләме 
– барлыгы 

Татарстан 
Республикасы 

бюджеты акчасы 
2017 59 162,5 59 162,5 

2018 47 286,9 47 286,9 

2019 0 0 

2020 0 0 

2021 0 0 
Барлыгы 106 449,4 106 449,4 

 

Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм, тиешле 
бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 
кертелергә тиеш»; 

 

3 нче ярдәмче программаның II бүлегендәге алтынчы абзацта «2014 – 2020» 

саннарын «2014 – 2021» саннарына алмаштырырга; 
III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«III. Ярдәмче программаны ресурслар белән тәэмин итү  

 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән Ярдәмче программаны 

финанслауның гомуми күләме 106 449,4 мең сум тәшкил итә, шул исәптән 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 106 449,4 мең сум. 
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(мең сум) 
Ел Финанслау күләме – 

барлыгы 
Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы 
2017 59 162,5 59 162,5 
2018 47 286,9 47 286,9 
2019 0 0 
2020 0 0 
2021 0 0 

Барлыгы 106 449,4 106 449,4 

 

Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм, тиешле бюджетлар 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш.»; 

3 нче ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә). 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                          А.В.Песошин 


