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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2025 елларга 

Татарстан Республикасы мәгарифен һәм 

фәнен үстерү» дәүләт программасын 

раслау турында» 2014 ел, 22 февраль, 110 

нчы карары белән расланган «2014 – 2025 

елларга Татарстан Республикасы 

мәгарифен һәм фәнен үстерү» дәүләт 

программасына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2025 елларга 

Татарстан Республикасы мәгарифен һәм фәнен үстерү» дәүләт программасын раслау 

турында» 2014 ел, 22 февраль, 110 нчы карары белән (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2014 ел, 30 декабрь, 1063 нче; 2015 ел, 8 май, 333 нче;  

2015 ел, 17 июнь, 444 нче; 2015 ел, 30 ноябрь, 906 нчы; 2016 ел, 30 март, 181 нче; 

2016 ел, 25 май, 349 нчы; 2016 ел, 13 сентябрь, 640 нчы; 2016 ел, 21 сентябрь, 670 

нче; 2016 ел, 28 ноябрь, 877 нче; 2017 ел, 25 гыйнвар, 29 нчы; 2017 ел, 28 апрель, 

254 нче; 2017 ел, 26 июнь, 430 нчы; 2017 ел, 12 август, 568 нче; 2017 ел, 6 октябрь, 

766 нчы; 2017 ел, 11 декабрь, 967 нче; 2018 ел, 27 март, 176 нчы; 2018 ел, 10 май, 

343 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 – 

2025 елларга Татарстан Республикасы мәгарифен һәм фәнен үстерү» дәүләт 

программасына (алга таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

«Программа максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан көтелә 

торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары)» юлында: 

сигезенче абзацта «100» саннарын «82,86» саннарына алыштырырга; 

унбишенче абзацта  «15» саннарын «14» саннарына алыштырырга; 
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Программаның 6 бүлегендәге таблицада: 

7 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«7. Дәүләт (му-

ниципаль) 

гомуми белем 

бирүче уку 

йортларының 

гомуми санында 

заманча укыту 

таләпләренә туры 

килә торган 

дәүләт (му-

ниципаль) 

гомуми белем 

бирүче уку 

йортлары өлеше, 

процент 

75,23 75,6 75,6 79 82,86 82,86 82,86 82,86 82,86 

 

82,86 82,86 82,86»; 

 

14 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«14. Төзелгән 

контрактларның 

гомуми бәясендә 

сатып алуларның 

узмый калган 

конкурентлы 

ысуллары 

нәтиҗәләре 

буенча төзелгән 

контрактлар 

бәясе өлеше, 

процент 

17 

 

20 11,2 

 

19 

 

14 14 14 14 14 14 14 14»; 

 

16 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«16. Ведомстводагы 

учреждениеләр 

түләүле 

хезмәтләр 

күрсәтүдән 

керемнәр 

күләменең план 

күрсәткечләрен 

үтәү, процент 

– – – – 100 100 100 100 100 100 100 100»; 

 

Программага теркәлгән 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә); 

«2014 – 2025 елларга гомуми белем бирүне, инклюзив белем бирүне кертеп, 

үстерү һәм бу өлкә хезмәткәрләре квалификациясен күтәрү» ярдәмче 

программасында: 
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ярдәмче программа паспортының «Ярдәмче программа максатларын һәм 

бурычларын тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (Ярдәмче 

программаны тормышка ашыру нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары)» юлының 

уналтынчы абзацында «100» саннарын«82,86» саннарына алыштырырга; 
 

ярдәмче программаның 5 бүлегендәге таблицаның 15 пунктын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 
«15. Дәүләт (му-

ниципаль) 

гомуми белем 

бирүче уку 

йортларының 

гомуми 

санында 

заманча укыту 

таләпләренә 

туры килә 

торган дәүләт 

(му-ниципаль) 

гомуми белем 

бирүче уку 

йортлары 

өлеше, процент 

75,23 75,6 75,6 79 82,86 82,86 82,86 82,86 82,86 82,86 82,86 82,86»; 

 

ярдәмче программага 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә);  
 

«2014 – 2025 елларга һөнәр белеме һәм югары уку йортларын тәмамлаганнан 

соң белем бирүне үстерү һәм бу өлкә хезмәткәрләре квалификациясен күтәрү» 

ярдәмче программасында: 
ярдәмче программа паспортының «Ярдәмче программа максатларын һәм 

бурычларын тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрен 
бәяләү индикаторлары)» юлына түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«ведомстводагы предприятиеләр буенча мәгълүматларны Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «Югары һәм урта һөнәри белемле кадрлар 

әзерләүгә һәм кадрларны тизләтеп әзерләүгә Татарстан Республикасы дәүләт 

заказын формалаштыруга һәм кадрлар әзерләүгә Татарстан Республикасы 

икътисады ихтыяҗын фаразлау регламентын раслау турында» 2014 ел, 31 март, 208 

нче карары нигезендә кертүне 100 процент дәрәҗәсендә тәэмин итү»; 
ярдәмче программаның 5 бүлегендәге таблицага түбәндәге эчтәлекле 62  пункт 

өстәргә: 
 

«62. ведомстводагы 

предприятиеләр 

буенча 

мәгълүматларны 

Татарстан 

Республикасы 

– – – – 100 100 100 100 100 100 100 100»; 
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Министрлар 

Кабинетының 

«Югары һәм 

урта һөнәри 

белемле кадрлар 

әзерләүгә һәм 

кадрларны 

тизләтеп 

әзерләүгә 

Татарстан 

Республикасы 

дәүләт заказын 

формалаштыруг

а һәм кадрлар 

әзерләүгә 

Татарстан 

Республикасы 

икътисады 

ихтыяҗын 

фаразлау 

регламентын 

раслау турында» 

2014 ел, 31 март, 

208 нче карары 

нигезендә 

кертүне 100 

процент 

дәрәҗәсендә 

тәэмин итү, 

процент 

 

ярдәмче программага 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә). 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 


