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2018 ел, 22 сентябрь
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Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетының «2014 – 2020 елларга
«Татарстан Республикасы гражданнарына
социаль
ярдәм
күрсәтү»
дәүләт
программасын раслау турында» 2013 ел,
23 декабрь, 1023 нче карарына үзгәрешләр
кертү хакында
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга
«Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү» дәүләт программасын раслау турында» 2013 ел, 23 декабрь, 1023 нче карарына (Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 22 апрель, 267 нче; 2014 ел,
1 октябрь, 708 нче; 2014 ел, 14 ноябрь, 876 нчы; 2014 ел, 12 декабрь, 977 нче;
2015 ел, 8 апрель, 231 нче; 2015 ел, 19 май, 358 нче; 2015 ел, 1 июнь, 396 нчы;
2015 ел, 16 июнь, 442 нче; 2015 ел, 2 ноябрь, 831 нче; 2016 ел, 24 февраль, 112 нче;
2016 ел, 15 апрель, 225 нче; 2016 ел, 8 май, 288 нче; 2016 ел, 22 июль, 498 нче;
2016 ел, 23 сентябрь, 681 нче; 2016 ел, 30 ноябрь, 884 нче; 2016 ел, 30 декабрь,
1053 нче; 2017 ел, 3 февраль, 59 нчы; 2017 ел, 26 май, 308 нче; 2017 ел, 21 июнь,
411 нче; 2017 ел, 26 июнь, 433 нче; 2017 ел, 10 октябрь, 777 нче; 2017 ел, 15 декабрь,
993 нче; 2017 ел, 29 декабрь, 1077 нче; 2018 ел, 19 гыйнвар, 18 нче; 2018 ел,
14 февраль, 87 нче; 2018 ел, 26 апрель, 285 нче; 2018 ел, 4 май, 318 нче; 2018 ел,
26 июнь, 519 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) (алга таба
– карар) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
карарның исемендә һәм 1 нче пунктында «2014 – 2020» саннарын «2014 –
2021» саннарына алыштырырга;
әлеге карар белән расланган «2014 – 2020 елларга «Татарстан Республикасы
гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү» дәүләт программасында (алга таба –
Программа):
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Программаның исемендә «2014 – 2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына
алыштырырга;
Программа паспортында:
«Программаның исеме» юлында «2014 – 2020» саннарын «2014 –
2021» саннарына алыштырырга;
«Программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында «2014 –
2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына алыштырырга;
«Ярдәмче программалар исемлеге» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Ярдәмче
программалар
исемлеге

1. 2014 – 2021 елларга «Социаль түләүләр».
2. 2014 – 2021 елларга «Өлкән яшьтәге гражданнарның
тормыш сыйфатын яхшырту».
3. 2014 – 2021 елларга «Татарстан Республикасы халкына
социаль хезмәт күрсәтүне модернизацияләү һәм үстерү».
4. «2014
елга
үсешләрендә
һәм
сәламәтлекләрендә
тайпылышлар булган балалар тәрбияләүче гаиләләргә яшәү
урыны буенча ведомствоара патронажлык итеп тору
системасын формалаштыру комплекслы программасы».
5. 2015 – 2021 елларга «Гаиләләрнең социаль-икътисадый
хәлен яхшырту».
6. 2014 – 2018 елларга «Уңайлы мохит».
7. 2014 елга «Бәләкәч – Малыш».
8. 2014 елга «Опекуннарга һәм тәрбиягә бала алган атааналарга дәүләт ярдәме күрсәтү».
9. «2016 – 2017 елларга Татарстан Республикасында тереклек
эшчәнлеге алып баруда сизелерлек кимчелекләре булган
балаларны актив мөстәкыйль тормышка комплекслы әзерләү
һәм социаль яраклаштыру буенча ведомствоара программа».
10. «2014 – 2021 елларга «Татарстан Республикасы
гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү» дәүләт программасы
кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын
үстерү».
11. «Энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү».
12. 2017 – 2021 елларга «Татарстан Республикасында алданрак
ярдәм күрсәтүне үстерү»;

Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре»
юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
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«Еллар һәм чыганаклар
буенча бүлеп,
Программаны
финанслау
күләмнәре

Программаны
финанслауның
гомуми
күләме
196 275 895,228 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан
Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 154 165 889,078 мең
сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 42 047 133,800 мең
сум, Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан
субсидияләр – 43 778,200 мең сум, бюджеттан тыш
чыганаклардан (Тормышта авыр хәлдә булган балаларга ярдәм
күрсәтү фондыннан алынган акча) – 19 094,150 мең сум.
(мең сум)
Ел

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Барлыгы

Финанслау
күләме –
барлыгы

20 908 005,515
22 567 805,000
21 787 165,406
22 590 377,407
26 096 829,400
26 464 451,500
27 392 040,100
28 469 220,900
196 275 895,228

Татарстан
Республикасы
бюджеты
акчасы

15 441 582,078
16 347 332,000
17 017 094,040
18 225 677,860
20 590 145,400
21 312 740,700
22 181 279,100
23 050 037,900
154 165 889,078

Шул исәптән
федераль
Россия
бюджет
Федераакчасы
циясе
Пенсия
фонды
бюджетыннан
субсидия
5 450 597,700
6 209 073,900
4 753 460,700
4 351 407,000
5 500 939,700
5 151 710,800
5 210 761,000
5 419 183,000
42 047 133,800

бюджеттан тыш
чыганаклардан
акча

14 171,200
11 399,100
6 926,300
5 537,300
5 744,300
-

1 654,537
9 684,366
7 755,247
-

43 778,200

19 094,150

Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм
аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен
төзәтмәләр кертелергә тиеш»;
«Еллар буенча бүлеп, Программа максатларын һәм бурычларын тормышка
ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары)»
юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар буенча
бүлеп,
Программа максатларын
һәм
бурычларын
тормышка
ашырудан
көтелә торган
соңгы нәтиҗәләр
(нәтиҗәләрне
бәяләү
индикаторла-

Программаны тормышка ашыру 2021 елда түбәндәгеләргә
ирешергә мөмкинлек бирәчәк:
хокуклары булган һәм аларны билгеләү өчен мөрәҗәгать иткән
аерым категорияле гражданнарга социаль ярдәм чаралары
күрсәтүне 100 процент дәрәҗәсендә тәэмин итәргә;
социаль хезмәтләр күрсәтүдән файдалануга хокуклары булган
һәм алардан файдалану өчен дәүләт социаль хезмәт күрсәтү
оешмаларына мөрәҗәгать иткән гражданнарның гомуми санында
дәүләт социаль хезмәт күрсәтү оешмаларында социаль хезмәт
күрсәтүләрдән файдаланган гражданнар өлешен 100 процентка
кадәр арттырырга;
Татарстан Республикасында балаларның гомуми санында
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ры)

күзәтүчесез һәм караучысыз балигъ булмаган балаларның
чагыштырма авырлыгын 0,25 процентка кадәр киметергә;
эшчәнлекләре билгеләнгән критерийларга (стандартларга) туры
килми торган дәүләт халыкка социаль хезмәт күрсәтү
оешмалары булмауны тәэмин итәргә, 0 процент;
барлык милек рәвешендәге социаль хезмәт күрсәтү
оешмаларында хезмәт күрсәтүләрдән файдаланган өлкән яшьтәге
гражданнарның һәм инвалидларның (өлкәннәр һәм балалар)
гомуми санында дәүләткә карамаган социаль хезмәт күрсәтү
оешмаларында хезмәт күрсәтүләрдән файдаланган өлкән яшьтәге
гражданнарның һәм инвалидларның (өлкәннәр һәм балалар)
чагыштырма авырлыгын 5 процентка кадәр арттырырга;
барлык милек рәвешендәге оешмаларның гомуми саныннан
социаль хезмәтләр күрсәтүче дәүләткә карамаган оешмаларның
чагыштырма авырлыгын 10 процентка кадәр арттырырга;
дәүләт социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының гомуми санында
СанПиН нормаларына кадәр җиткерелгән дәүләт социаль хезмәт
күрсәтү оешмаларының чагыштырма авырлыгын 95 процентка
кадәр җиткерергә;
өлкән яшьтәге гражданнарга, инвалидларга (өлкәннәр һәм
балалар), билгеле яшәү урыны һәм шөгыльләре булмаган
затларга стационар социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре
биналарының гомуми саныннан төзекләндерү таләп ителгән
өлкән яшьтәге гражданнарга, инвалидларга (өлкәннәр һәм
балалар), билгеле яшәү урыны һәм шөгыльләре булмаган
затларга стационар социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре
биналарының, авария хәлендәге биналарның, тузган биналарның
чагыштырма авырлыгын 0 процентка кадәр;
гаиләләрдә тәрбияләнүче ятим балалар һәм ата-ана
кайгыртуыннан мәхрүм калган балалар өлешен 98,8 процентка
кадәр арттырырга;
ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган балаларны гаиләләргә
урнаштыруның барлык төр формаларында социаль түләүләр
бирүне 100 процент дәрәҗәсендә тәэмин итәргә;
Татарстан Республикасында гаиләләрнең гомуми санында торак
урын һәм коммуналь хезмәтләр күрсәткән өчен түләүгә торак
субсидияләре алган гаиләләр өлешен 9,6 процентка кадәр
киметергә;
җан башына уртача керемнәре Татарстан Республикасы
территориясендә билгеләнгән халыкның җан башына яшәү
минимумы күләменнән артмаган гаиләләрдәге өч яшькә кадәрге
балаларның, шулай ук түләүсез нигездә табиблар рецептлары
буенча махсус балалар туклануы продуктлары белән тәэмин
ителгән хроник авырулары булган балаларның чагыштырма
авырлыгын 100 процент дәрәҗәсендә сакларга;
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балалар туклануы җитештерү өчен файдаланыла торган сөткә
базар һәм теркәлгән бәяләр арасындагы аерманы тулы күләмдә
каплауны 100 процент дәрәҗәсендә тәэмин итәргә;
тернәкләндерү вакытларын арттырмыйча уңай нәтиҗәләргә
ирешкәннән соң аларга карата ведомствоара патронажлык итеп
тору туктатылган балалы гаиләләр өлешен 82 процентка кадәр
арттырырга;
сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән 4 яшькә кадәрге
балаларның гомуми санында яшьтән үк чара күрү
кабинетларында
тернәкләндерү
хезмәтләре
күрсәтүдән
файдаланган сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән
4 яшькә кадәрге балаларның чагыштырма авырлыгын 2014 елда
11,0 процентка кадәр җиткерергә;
Ведомствоара патронаж тәэмин итеп тору хезмәте тарафыннан
ачыкланган һәм исәпкә куелганнар арасындагы үсешләрендә һәм
сәламәтлекләрендә тайпылышлар булган балаларны 2014 ел
эчендә ведомствоара патронаж тәэмин итеп торуына 100 процент
күләмендә җәлеп итүне тәэмин итәргә;
Ведомствоара патронаж тәэмин итеп тору хезмәте күзәтүендәге
гаиләләрнең гомуми саныннан социаль хезмәт күрсәтү
учреждениеләренең көндез була торган бүлекләрендә социаль
хезмәтләр күрсәтүдән файдаланган (бала авыруының авырлыгын
исәпкә алып) үсешләрендә һәм сәламәтлекләрендә тайпылышлар
булган балалар тәрбияләүче гаиләләрнең чагыштырма
авырлыгын 2014 елда 90 процентка кадәр җиткерергә;
Татарстан Республикасында инвалидларның гомуми санында
тереклек эшчәнлегенең өстенлекле өлкәләрендәге өстенлекле
объектларга керә һәм хезмәт күрсәтүләрдән файдалана алу
дәрәҗәсен уңай бәяләүче инвалидлар өлешен 55 процентка кадәр
җиткерергә;
һөнәр белеме бирүче оешмаларның гомуми санында
үсешләрендә
бозыклыклар
булмаган
затларның
һәм
инвалидларның бергә укуын тәэмин итәргә булыша торган
универсаль киртәсез мохит булдырылган һөнәр белеме бирү
оешмалары өлешен 2015 елда 15,4 процентка кадәр җиткерергә;
2015 елда тернәкләндерү, инвалидларны социаль интеграцияләү
мәсьәләләре буенча белем алган һәм квалификациясен күтәргән
белгечләр өлешен әлеге өлкәдә эшләүче барлык белгечләр
арасында 26 процентка кадәр җиткерергә кирәк;
Татарстан Республикасында өстенлекле объектларның гомуми
санында социаль, транспорт, инженерлык инфраструктурасының
өстенлекле объектларыннан инвалидлар һәм халыкның аз
хәрәкәт итүче башка төркемнәре файдалана ала торган өлешен
2017 елда – 55,1 процентка кадәр, 2018 елда 56,4 процентка
кадәр җиткерергә;
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халыкның аз хәрәкәт итүче төркемнәрен йөртү өчен
җиһазландырылган гомуми файдаланудагы автомобиль һәм җир
өсте шәһәр электр транспортының хәрәкәт итүче составы паркы
өлешен Татарстан Республикасында әлеге хәрәкәт итүче состав
(автобус, трамвай, троллейбус) паркында 2017 елда –
17,5 процентка кадәр, 2018 елда хәрәкәт итүче составның
автобус паркын – 12,6 процентка кадәр, хәрәкәт итүче составның
трамвай паркын – 12,1 процентка кадәр һәм хәрәкәт итүче
составның троллейбус паркын 25,6 процентка кадәр җиткерергә;
системалы рәвештә физик культура һәм спорт белән
шөгыльләнүче 6 яшьтән 18 яшькә кадәрге инвалидларның һәм
сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән затларның
халыкның бу категориясе гомуми санындагы өлешен 2017 елда –
55 процентка кадәр, 2018 елда 68 процентка кадәр җиткерергә;
Татарстан Республикасында сораштырылган инвалидларның
гомуми санында инвалидлар проблемаларына халыкның
мөнәсәбәтен уңай бәяләүче инвалидлар өлешен 2017 елда –
56,8 процентка кадәр, 2018 елда 56,8 процентка кадәр
җиткерергә;
социаль яклау өлкәсендәге өстенлекле объектларның гомуми
санында инвалидлар һәм халыкның аз хәрәкәт итүче башка
төркемнәре файдалана ала торган социаль яклау өлкәсендәге
өстенлекле объектлар өлешен 2017 елда – 59,8 процентка кадәр,
2018 елда 60,9 процентка кадәр җиткерергә;
эш белән тәэмин итү хезмәте органнары объектларының гомуми
санында инвалидлар һәм халыкның аз хәрәкәт итүче башка
төркемнәре файдалана ала торган эш белән тәэмин итү хезмәте
органнарының өстенлекле объектлары өлешен 2017 елда –
48 процентка кадәр, 2018 елда 50 процентка кадәр җиткерергә;
сәламәтлек саклау өлкәсендәге өстенлекле объектларның гомуми
санында инвалидлар һәм халыкның аз хәрәкәт итүче башка
төркемнәре файдалана ала торган сәламәтлек саклау өлкәсендәге
өстенлекле объектлар өлешен 2017 елда – 53,1 процентка кадәр,
2018 елда 54,5 процентка кадәр җиткерергә;
мәдәният өлкәсендәге өстенлекле объектларның гомуми санында
инвалидлар һәм халыкның аз хәрәкәт итүче башка төркемнәре
файдалана ала торган мәдәният өлкәсендәге өстенлекле
объектлар өлешен 2017 елда – 42,7 процентка кадәр, 2018 елда
43,6 процентка кадәр җиткерергә;
метро станцияләренең гомуми санында инвалидлар һәм
халыкның аз хәрәкәт итүче башка төркемнәре файдалана ала
торган метро станцияләре өлешен 2017 елда – 100 процентка
кадәр, 2018 елда 100 процентка кадәр җиткерергә;
транспорт инфраструктурасы өстенлекле объектларының гомуми
санында инвалидлар һәм халыкның аз хәрәкәт итүче башка
төркемнәре файдалана ала торган транспорт инфраструктурасы
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өстенлекле объектлары өлешен 2017 елда 100 процентка кадәр,
2018 елда 100 процентка кадәр җиткерергә;
өстенлекле объектларның гомуми санында инвалидлар һәм
халыкның аз хәрәкәт итүче башка төркемнәре файдалана ала
торган физик культура һәм спорт өлкәсендәге өстенлекле
объектлар өлешен 2017 елда 57,7 процентка кадәр, 2018 елда
59,7 процентка кадәр җиткерергә;
мәктәп яшендәге инвалид балаларның гомуми санында
сыйфатлы башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем
алу өчен шартлар тудырылган инвалид балалар өлешен
2017 елда – 97,0 процентка кадәр, 2018 елда 98,0 процентка
кадәр җиткерергә;
өстәмә белем алучы 5 яшьтән 18 яшькәчә инвалид балалар
өлешен әлеге яшьтәге инвалид балаларның гомуми санында
2017 елда 35,0 процентка кадәр, 2018 елда 40,0 процентка кадәр
җиткерергә;
мәктәпкәчә белем бирү оешмаларының гомуми санында инвалид
балаларга инклюзив белем алу өчен универсаль киртәсез мохит
булдырылган мәктәпкәчә белем бирү оешмалары өлешен
2017 елда – 17 процентка кадәр, 2018 елда 17,5 процентка кадәр
җиткерергә;
мәктәпкәчә белем ала торган 1,5 яшьтән 7 яшькәчә инвалид
балалар өлешен әлеге яшьтәге инвалид балаларның гомуми
санында 2017 елда – 85,0 процентка кадәр, 2018 елда
90,0 процентка кадәр җиткерергә;
гомуми белем бирү оешмаларының гомуми санында инвалид
балаларга инклюзив белем алу өчен универсаль киртәсез мохит
булдырылган гомуми белем бирү оешмалары өлешен 2017 елда –
22,3 процентка кадәр, 2018 елда 22,3 процентка кадәр
җиткерергә;
Россия Федерациясе субъектындагы белем бирү оешмаларының
гомуми санында инвалид балаларга сыйфатлы белем алу өчен
шартлар тудырылган белем бирү оешмалары өлешен 2017 елда –
14 процентка кадәр, 2018 елда 14,5 процентка кадәр җиткерергә;
өлкәннәргә кичектергесез социаль һәм медицина-социаль
хезмәтләр күрсәтү буенча мобиль бригадалар эшчәнлеген тәэмин
итү өчен яңа автотранспорт белән җиһазландырылган социаль
хезмәт күрсәтүче территориаль комплекслы үзәкләрнең
чагыштырма авырлыгын 2015 елда 57,7 процентка кадәр
җиткерергә;
инвалид балалар өчен махсуслашкан алты оешмада
тәрбияләнүче тереклек эшчәнлегендә ачык күренеп торган
бозулар булган 10 яшьтән 18 яшькә кадәр инвалид балаларны
көнкүрештә үзенә үзе хезмәт күрсәтүгә һәм көченнән килгәнчә
хезмәткә әзерлек буенча укыту белән тәэмин итү: 2016 елда –
210 кеше, 2017 елда – 215 кеше;
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инвалид балалар өчен махсуслашкан алты оешмада
тәрбияләнүче
инвалид
балаларның
гомуми
санында
махсуслашкан
алты
оешмада
тәрбияләнүче
тереклек
эшчәнлегендә ачык күренеп торган бозулар булган, көнкүрештә
үзенә үзе хезмәт күрсәтүгә һәм көченнән килгәнчә хезмәткә
әзерлек алган инвалид балаларның чагыштырма авырлыгын
2016 елда – 27 процентка, 2017 елда – 28 процентка кадәр
җиткеререгә;
инвалид балалар өчен махсуслашкан алты оешмада тәрбияләнгән
мөстәкыйль яшәүчеләргә аларга 18 яшь тулганнан соң бер ел
дәвамында социаль ярдәм тәэмин итәргә: 2016 елда – 39 кешегә,
2017 елда – 43 кешегә;
тармак учреждениеләре тарафыннан түбәндәгеләр буенча
ягулык-энергетика ресурсларын куллану күләмен киметүне
тәэмин итәргә:
электр энергиясе буенча –12 процентка кадәр;
газ буенча – 12 процентка кадәр;
җылылык энергиясе буенча – 12 процентка кадәр;
салкын су буенча – 12 процентка кадәр;
кайнар су буенча – 12 процентка кадә;
социаль өлкә учреждениеләрен ягулык-энергетика ресурсларын
һәм суны исәпләү җайланмалары белән 100 процентка кадәр
тәэмин итәргә;
алданрак хезмәт күрсәтүдән файдалануга мохтаҗ балаларның
гомуми санында әлеге хезмәттән файдаланган максатчан төркем
балалары өлешен 100 процентка кадәр артырырга;
балалары алданрак ярдәм күрсәтү программасына кертелгән атааналарның гомуми санында алданрак ярдәм күрсәтү
программаларын тормышка ашыруда катнашкан максатчан
төркем балалары ата-аналарының өлешен 100 процентка кадәр
арттырырга;
алданрак ярдәм күрсәтү ысулларын һәм технологияләрен
өйрәнүче, алданрак ярдәм күрсәтү хезмәтләрендә ярдәм
күрсәтүче белгечләр өлешен 100 процентка кадәр арттырырга;
1,5 яшьтән 7 яшькә кадәрге инвалид балаларның гомуми
санында мәктәпкәчә белем бирүгә җәлеп ителгән әлеге яшьтәге
инвалид балалар өлешен 100 процентка кадәр арттырырга;
белем бирүнең интеграцияләнгән программалары буенча
инклюзив белем алучы сәламәтлекләренең мөмкинлекләре
чикләнгән балалар һәм инвалид балалар өлешен 2021 елда
52 процентка кадәр арттырырга;
укуны тәмамлаучы инвалидларның гомуми санында һөнәри
юнәлеш бирү эшенә җәлеп ителгән 9 һәм 11 сыйныфларны
тәмамлаучы инвалидлар санын 2018 елда 90 процентка кадәр
җиткерергә»;
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Программаның II бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«II. Программаның төп максатлары, бурычлары һәм тормышка ашырудан көтелгән
соңгы нәтиҗәләр тасвирламасы, аны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары
Бүгенге көндә халыкка социаль ярдәм күрсәтү, өлкән яшьтәге гражданнарга
һәм инвалидларга социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендәге гамәлдәге законнар һәм
билгеләнгән вәкаләтләр нигезендә гражданнарның социаль гарантияләрен
тормышка ашыру Татарстан Республикасы башкарма хакимият органнары
эшчәнлегенең мөһим юнәлеше булып тора.
Моннан тыш, җәмгыятьтә гаилә, бала, җаваплы ата-ана кыйммәтләрен
формалаштыру, начар гаиләне вакытында танып алуга, авыр тормыш хәлендә калган
гаиләгә ведомствоара нигездә күрсәтелә торган индивидуальләштерелгән адекват
ярдәмгә нигезләнгән профилактикалауны тәэмин итү, баланы туган гаиләсендә
тәрбияләү өстенлеге, социаль куркыныч хәлдә булган гаиләләр санын киметү, атаана хокукларыннан мәхрүм итү очракларын киметүгә, «куркыныч төркеме»нә керә
торан гаиләләрне билгеләүгә, аларга социаль ярдәм күрсәтү һәм тернәкләндерүгә,
гаиләләрдә балаларга мәрхәмәтсез мөнәсәбәт очраклары санын киметүгә ярдәм итә
торган нәтиҗәле механизмнар булдыру, ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган
балалар санын киметү аеруча актуаль булып тора.
Программаның максаты – социаль ярдәм һәм социаль хезмәтләр күрсәтүнең
нәтиҗәле адреслы системасын төзү, шулай ук гражданнарның аерым
категорияләренең яшәү сыйфатын күтәрү.
Куелган максатка ирешү өчен түбәндәге бурычларны хәл итү күздә тотыла:
Татарстан Республикасында гражданнарның аерым категорияләренең яшәү
сыйфатын күтәрү һәм аларга социаль ярдәм күрсәтү чараларын бирү;
өлкән яшьтәге гражданнарга социаль ярдәм күрсәтүне тәэмин итү;
Татарстан Республикасы халкына социаль ярдәм күрсәтүнең нәтиҗәлелеген
һәм сыйфатын күтәрү;
үсешләрендә һәм сәламәтлекләрендә тайпылышлар булган балалар
тәрбияләүче гаиләләрне тәэмин итеп тору буенча ведомствоара хезмәттәшлек итү
механизмын булдыру;
гаиләгә һәм гаилә тормышы кыйммәтләренә булышлык күрсәтү, аларны
ныгыту һәм яклау, гаиләләрнең яшәү сыйфатын күтәрү;
Татарстан Республикасында инвалидлар һәм халыкның аз хәрәкәтләнүче
башка төркемнәре тормышында өстенлекле объектлардан һәм өстенлекле
тармаклардагы хезмәтләрдән файдалана алу дәрәҗәсен күтәрү;
өч яшькәчә балаларның яшәү сыйфатын һәм сәламәтлеген яхшырту;
ятим балалар һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган балаларны гаиләгә
тәрбиягә урнаштыру өчен уңайлы шартлар тудыру;
инвалид бала 18 яшькә җиткәч, аны мөстәкыйль тормышка әзерләү
максатында, аның потенциалын максималь рәвештә үстерү, ведомствоара нигездә
алданрак ярдәм күрсәтү, балаларның сәламәтлеге бозылуны һәм тормыш
эшчәнлегенә чикләүләрне алданрак ачыклау, оптималь үстерү һәм адаптацияләү,
гаиләне һәм баланы җәмгыятькә интеграцияләү, тормыш эшчәнлегенә чикләүләрне
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профилактикалау яки аларның чагылышын киметү, физик һәм психик сәламәтлекне
ныгыту, максатчан төркем балаларына белем бирү мөмкинлеген арттыру өчен
шартлар тудыру<1>;
Татарстан Республикасының социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләрендә
гражданнар тормыш эшчәнлегенең уңайлы һәм имин шартларын тудыру;
____________________

Максатчан төркем балалары – тормыш эшчәнлегендә чикләүләре булган 0 яшьтән 3 яшькә
кадәрге балалар, шул исәптән сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар, инвалид балалар,
генетик тайпылышлары булган балалар, шулай ук риск төркемендәге балалар;
риск төркемендәге балалар – организм функцияләрендә ныклы бозулар һәм тормыш эшчәнлегендә
чикләүләр үсү рискы булган балалар, шулай ук тормыш эшчәнлегендә чикләүләр артуның социаль рискы
төркемендәге балалар, шул исәптән ятим балалар һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган балалар өчен
оешмалардагы ятим балалар һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган балалар һәм социаль куркыныч
хәлдә булган гаиләләрдәге балалар.
оештыру, икътисадый, фәнни-техник шартлар һәм энергия ресурсларыннан югары нәтиҗәле
файдалануны тәэмин итә торган башка шартлар тудыру нигезендә энергия саклау чараларын тормышка
ашыру, энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү, ягулык-энергетика ресурсларыннан файдалануны
оптимальләштерү һәм кулланыла торган энергия ресурсларына чыгымнарны киметү хисабына ягулыкэнергетика ресурсларыннан рациональ файдалануны тәэмин итү.
Әлеге максатларга һәм бурычларга ирешү тормышка ашыруга каралган унике ярдәмче программа
кысаларда гамәлгә ашырылачак:
2014 – 2021 елларга «Социаль түләүләр»;
«2014 – 2021 елларга «Өлкән яшьтәге гражданнарның тормыш сыйфатын күтәрү»;
2014 – 2021 елларга «Татарстан Республикасы халкына социаль хезмәт күрсәтүне модернизацияләү
һәм үстерү»;
«2014 елга үсешләрендә һәм сәламәтлекләрендә тайпылышлар булган балалар тәрбияләүче
гаиләләргә яшәү урыны буенча ведомствоара патронажлык итеп тору системасын формалаштыру
комплекслы программасы»;
«2015 – 2021 елларга «Гаиләләрнең социаль-икътисади хәлен яхшырту»;
2014 – 2018 елларга «Уңайлы мохит»;
2014 елга «Бәләкәч – Малыш»;
2014 елга «Опекуннарга һәм тәрбиягә бала алган ата-аналарга дәүләт ярдәме күрсәтү»;
«2016 – 2017 елларга Татарстан Республикасында тереклек эшчәнлеге алып баруда сизелерлек
бозулары булган балаларны актив мөстәкыйль тормышка комплекслы әзерләү һәм социаль яраклаштыру
буенча ведомствоара программа»,
2017 – 2021 елларга «Татарстан Республикасында алданрак ярдәм күрсәтүне үстерү»;
«2014 – 2021 елларга «Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү» дәүләт
программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү»;
«Энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү».
<1>

Ярдәмче программалар яктылыгында Программаны тормышка ашыру нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары
турындагы мәгълүматлар бу Программага теркәлгән 1 нче кушымтада китерелә.

Программаны тормышка ашыру вакытлары: 2014 – 2021 еллар.»;

Программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
Программаны финанслауның гомуми күләме 196 275 895,228 мең сум тәшкил
итә, шул исәптән түбәндәгеләр акчасы исәбеннән:
154 165 889,078 мең сумы – Татарстан Республикасы бюджеты;
42 047 133,800 мең сумы –федераль бюджет;
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43 778,200 мең сумы – Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан
субсидияләр,
19 094,150 мең сумы – бюджеттан тыш чыганаклардан (Тормышта авыр хәлдә
калган балаларга ярдәм күрсәтү фондыннан алынган акча).
(мең сум)
Ел

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Барлыгы

Финанслау
күләме –
барлыгы

Татарстан
Республикасы
бюджеты акчасы

20 908 005,515
22 567 805,000
21 787 165,406
22 590 377,407
26 096 829,400
26 464 451,500
27 392 040,100
28 469 220,900
196 275 895,228

15 441 582,078
16 347 332,000
17 017 094,040
18 225 677,860
20 590 145,400
21 312 740,700
22 181 279,100
23 050 037,900
154 165 889,078

Шул исәптән
федераль
Россия
бюджет акчасы
Федерациясе
Пенсия фонды
бюджетыннан
субсидия
5 450 597,700
14 171,200
6 209 073,900
11 399,100
4 753 460,700
6 926,300
4 351 407,000
5 537,300
5 500 939,700
5 744,300
5 151 710,800
5 210 761,000
5 419 183,000
42 047 133,800
43 778,200

бюджеттан
тыш
чыганаклар
акчасы
1 654,537
9 684,366
7 755,247
19 094,150

Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга,
тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә
тиеш.
Программаны ресурслар белән тәэмин итү буенча җентекле мәгълүмат
Программага теркәлгән 2 нче кушымтада китерелә.»;
Программага 1 нче һәм 2 нче кушымталарны (карарга теркәләләр) яңа
редакциядә бәян итәргә;
2014 – 2020 елларга «Социаль түләүләр» ярдәмче программасында (алга
таба – 1 нче ярдәмче программа):
1 нче ярдәмче программаның исемендә «2014 – 2020» саннарын «2014 –
2021» саннарына алыштырырга;
ярдәмче программа паспортында:
«Ярдәмче программаның исеме» юлында «2014 – 2020» саннарын «2014 –
2021» саннарына алыштырырга;
«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында
«2014 – 2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына алыштырырга;
«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау
күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар
һәм
чыганаклар
буенча
бүлеп,
Ярдәмче

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме
40 424 223,4 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан
Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 7 182 024,3 мең
сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 33 239 929,7 мең
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программаны
финанслау
күләмнәре

сум, Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан
субсидия исәбеннән – 2 269,4 мең сум:
(мең сум)
Ел

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Барлыгы

Финанслау
күләме –
барлыгы

9 391 951,4
5 496 863,8
5 072 431,5
3 445 052,0
4 166 901,5
4 212 846,7
4 235 600,6
4 402 575,9
40 424 223,4

Татарстан
Республикасы
бюджеты
акчасы
4 180 287,6
359 323,4
401 033,5
398 720,0
482 645,2
438 063,4
453 137,2
468 814,0
7 182 024,3

Шул исәптән
федераль
бюджет
акчасы

5 211 364,5
5 136 791,3
4 670 385,8
3 046 198,3
3 684 181,2
3 774 783,3
3 782 463,4
3 933 761,9
33 239 929,7

Россия
Федерациясе
Пенсия
фонды
бюджетыннан субсидия
99,3
749,1
1 012,2
133,7
75,1
2 269,4

Ярдәмче
программаны
финанслау күләмнәре
фараз
характерында була һәм аларга, тиешле бюджетлар
мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә
тиеш»;
«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын
тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрен бәяләү
индикаторлары)» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар
буенча
бүлеп, Ярдәмче
программа
максатларын һәм
бурычларын
тормышка
ашырудан көтелә
торган
соңгы
нәтиҗәләр
(нәтиҗәләрен
бәяләү
индикаторлары)

Ярдәмче программаны тормышка ашыру ел саен 2021 елга
кадәр түбәндәгеләрне тулы күләмдә бирүне тәэмин итәргә
ярдәм итәчәк:
вакцинациядән
соң
өзлегүләр
барлыкка
килгәндә
пособиеләрне һәм компенсацияләрне;
танспорт чаралары хуҗаларының гражданлык җаваплылыгын
мәҗбүри иминләштерү шартнамәләре буенча иминият
премияләре компенсацияләрен;
хроник бөер эшчәнлеге җитешсезлеге белән интегүче затларга
амбулатор гемодиализ үтү урынына транспортта бару һәм
яшәү урынына кире кайту чыгымнарына компенсацияләрне;
авыл җирендә, эшчеләр поселокларында (шәһәр тибындагы
поселокларда) эшләүче һәм яшәүче гражданнарның аерым
категорияләренә торак һәм коммуналь хезмәтләр күрсәткән
өчен түләүгә субсидия-ташламаларны;
даими рәвештә кеше каравына мохтаҗ инвалид балаларга
айлык акчалата түләүне;
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күмүгә социаль пособиене һәм күмү буенча хезмәт
күрсәтүләрнең гарантияләнгән исемлеге буенча чыгымнарны
каплауны;
«СССРның мактаулы доноры», «Россиянең мактаулы доноры»
билгеләре белән бүләкләнгән затларга еллык акчалата түләүне;
һөнәр белеме бирү оешмаларында белем алучыларга
туклануны;
онкология авырулары белән интегүче затларга дәвалану
урынына транспортта бару һәм яшәү урынына кире кайту
чыгымнары компенсациясен;
гражданнар тарафыннан бирелгән торак сатып алуга
шартнамәләрне түләү өчен финанслауны;
планлаштырылган оештыру һәм социаль әһәмияткә ия
чараларны, шул исәптән социаль яклау учреждениеләрендә
социаль хезмәт күрсәтүдән файдаланучыларга социаль хезмәт
күрсәтү сыйфатын арттыруга юнәлдерелгән конкурсларны
үткәрүне;
социаль яклау органнарына мөрәҗәгать иткән аз керемле
гражданнарның гомуми санында керемнәре яшәү минимумы
күләменә кадәр җиткерелгән яки аларга социаль ярдәм
чараларын күрсәтү хисабына аннан югарырак булган
гражданнар өлешен 22,4 процентка кадәр җиткерүне»;
1 нче ярдәмче программаның II бүлегендәге егерме бишенче «2014 –
2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына алыштырырга;
1 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 40 424 223,4 мең сум
тәшкил итә, шул исәптән түбәндәгеләр акчасы исәбеннән:
7 182 024,3 мең сумы – Татарстан Республикасы бюджеты,
33 239 929,7 мең сумы – федераль бюджет,
2 269,4 мең сумы – Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан
субсидия:
(мең сум)
Ел

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Барлыгы

Финанслау күләме
– барлыгы

9 391 951,4
5 496 863,8
5 072 431,5
3 445 052,0
4 166 901,5
4 212 846,7
4 235 600,6
4 402 575,9
40 424 223,4

Татарстан
Республикасы
бюджеты акчасы
4 180 287,6
359 323,4
401 033,5
398 720,0
482 645,2
438 063,4
453 137,2
468 814,0
7 182 024,3

Шул исәптән
федераль бюджет
акчасы
5 211 364,5
5 136 791,3
4 670 385,8
3 046 198,3
3 684 181,2
3 774 783,3
3 782 463,4
3 933 761,9
33 239 929,7

Россия Федерациясе
Пенсия фонды
бюджетыннан субсидия
299,3
749,1
1 012,2
133,7
75,1
2 269,4
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Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм
аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр
кертелергә тиеш.»;
1 нче ярдәмче программаның IV бүлегендәге унынчы абзацта «2014 –
2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына алыштырырга;
1 нче ярдәмче программага кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян
итәргә;
«2014 – 2020 елларга «Өлкән яшьтәге гражданнарның тормыш сыйфатын
күтәрү» ярдәмче программасында (алга таба – 2 нче ярдәмче программа):
2 нче ярдәмче программаның исемендә «2014 – 2020» саннарын «2014 –
2021» саннарына алыштырырга;
ярдәмче программаның паспортында:
«Ярдәмче программа исеме» юлында «2014 – 2020» саннарын «2014 –
2021» саннарына алыштырырга;
«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында
«2014 – 2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына алыштырырга;
«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
59 808 982,7 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан
Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 58 852 788,1 мең
сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 950 897,6 мең сум,
Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан субсидия –
5 297,0 мең сум:
(мең сум)
Ел

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Барлыгы

Финанслау
күләме – барлыгы

6 197 529,8
7 500 442,0
6 471 044,5
6 661 119,5
7 790 514,5
8 070 322,3
8 392 911,2
8 725 098,9
59 808 982,7

Шул исәптән
Татарстан
федераль
Республикасы
бюджет
бюджеты акчасы
акчасы

6 197 519,7
6 548 244,8
6 469 681,6
6 659 807,7
7 789 201,9
8 070 322,3
8 392 911,2
8 725 098,9
58 852 788,1

-

Россия
Федерациясе Пенсия
фонды
бюджетыннан субсидия
1 309,7
1 362,9
1 311,8
1 312,6
-

950 897,6

5 297,0

10,1
950 887,5
-

Ярдәмче
программаны
финанслау
күләмнәре
фараз
характерында була һәм аңа, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен
исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш»;
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«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын
тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү
индикаторлары)» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар буенча
бүлеп, Ярдәмче
программаның
максатларын
һәм бурычларын
тормышка
ашырудан
көтелә
торган
соңгы
нәтиҗәләр
(нәтиҗәләрне
бәяләү
индикаторлары)

Ярдәмче программаны тормышка ашыру ел саен 2021 елга
кадәр түбәндәгеләрне тәэмин итәргә мөмкинлек бирә:
үткән елның шул ук чоры белән чагыштырганда
гражданнарның керемнәре социаль ярдәм чаралары хисабына
0дән ким булмаган күләмдә артуны;
теш протезлау һәм (яки) колак протезы ясату буенча хезмәт
күрсәтүләрдән файдаланган гражданнар өлешен 96,8 процентка
җиткерүне;
хокуклары булган һәм пенсия алуга гариза биргәннәр саныннан
тиешле еллар хезмәт иткән өчен пенсия һәм пенсиягә өстәмәләр
алуга хокукын гамәлгә ашырган дәүләт граждан (муниципаль)
хезмәткәрләре өлешен 100 процент дәрәҗәсендә саклауны;
хокуклары булган һәм пенсия алуга гариза биргәннәр саныннан
дәүләт пенсиясенә өстәмәләр алырга хокукын гамәлгә ашырган
Татарстан Республикасы алдында аерым казанышлары булган
гражданнар өлешен 100 процент дәрәҗәсендә саклауны;
хокуклары булган һәм пенсия алуга гариза биргәннәр саныннан
тиешле еллар хезмәт иткән өчен дәүләт пенсиясенә чыгуга
бәйле рәвештә бер тапкыр бирелә торган бүләкләү алган дәүләт
граждан (муниципаль) хезмәткәрләре өлешен 100 процент
дәрәҗәсендә саклауны;
хокуклары булган һәм пенсия алуга гариза биргәннәр саныннан
вакытыннан алда пенсия алуга хокукларын гамәлгә ашырган
ашыгыч медицина ярдәме станцияләре хезмәткәрләре өлешен
100 процент дәрәҗәсендә саклауны;
хокуклары булган һәм пенсия алуга гариза биргәннәр саныннан
түләүсез юридик ярдәм алуга хокукларын гамәлгә ашырган
гражданнар өлешен 100 процент дәрәҗәсендә саклауны.»;

2 нче ярдәмче программаның II бүлегендәге унында абзацта «2014 –
2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына алыштырырга;
2 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 59 808 982,7 мең сум,
шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән –
58 852 788,1 мең сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 950 897,6 мең сум,
Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан субсидия – 5 297,0 мең сум:
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(мең сум)
Ел

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Барлыгы

Финанслау
күләме – барлыгы

6 197 529,8
7 500 442,0
6 471 044,5
6 661 119,5
7 790 514,5
8 070 322,3
8 392 911,2
8 725 098,9
59 808 982,7

Татарстан
Республикасы
бюджеты акчасы

6 197 519,7
6 548 244,8
6 469 681,6
6 659 807,7
7 789 201,9
8 070 322,3
8 392 911,2
8 725 098,9
58 852 788,1

Шул исәптән
федераль
бюджет
акчасы

-

Россия
Федерациясе
Пенсия фонды
бюджетыннан
субсидия
1 309,7
1 362,9
1 311,8
1 312,6
-

950 897,6

5 297,0

10,1
950 887,5
-

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм
аңа, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә
тиеш.»;
2 нче ярдәмче программаның IV бүлегендәге унынчы абзацта «2014 –
2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына алыштырырга;
2 нче ярдәмче программага кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян
итәргә;
2014 – 2020 елларга «Татарстан Республикасы халкына социаль хезмәт
күрсәтүне модернизацияләү һәм үстерү» ярдәмче программасында (алга таба – 3 нче
ярдәмче программа):
3 нче ярдәмче программаның исемендә «2014 – 2020» саннарын «2014 –
2021» саннарына алыштырырга;
ярдәмче программа паспортында:
«Ярдәмче программаның исеме» юлында «2014 – 2020» саннарын «2014 –
2021» саннарына алыштырырга;
«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында
«2014 – 2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына алыштырырга;
«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
33 431 523,12 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан
Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 33 395 311,32 мең
сум, Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан субсидия
исәбеннән – 36 211,8 мең сум:
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(мең сум)
Ел

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Барлыгы

Финанслау
күләме –
барлыгы

3 135 663,92
3 407 679,4
3 035 526,3
3 154 568,5
4 853 149,8
5 057 912,1
5 288 909,8
5 498 113,3
33 431 523,12

Шул исәптән
Татарстан
Россия
Республикасы
Федерациясе
бюджеты
Пенсия фонды
акчасы
бюджетыннан
субсидия
3 121 792,02
13 871,9
3 398 339,1
9 340,3
3 030 975,1
4 551,2
3 150 476,7
4 091,8
4 848 793,2
4 356,6
5 057 912,1
5 288 909,8
5 498 113,3
33 395 311,32
36 211,8

Ярдәмче
программаны
финанслау
күләмнәре
фараз
характерында
була
һәм
аларга,
тиешле
бюджетлар
мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә
тиеш»;
«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын
тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү
индикаторлары)» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар буенча
бүлеп, Ярдәмче
программаның
максатларын
һәм бурычларын
тормышка
ашырудан
көтелә
торган
соңгы
нәтиҗәләр
(нәтиҗәләрне
бәяләү
индикаторлары)

Программаны тормышка ашыру 2021 елда түбәндәгеләргә
ирешергә мөмкинлек бирәчәк:
социаль хезмәтләр күрсәтүдән файдалануга хокуклары булган
һәм алардан файдалану өчен дәүләт социаль хезмәт күрсәтү
оешмаларына мөрәҗәгать иткән гражданнарның гомуми
санында дәүләт социаль хезмәт күрсәтү оешмаларында социаль
хезмәт күрсәтүләрдән файдаланган гражданнар өлешен
100 процентка кадәр арттырырга;
эшчәнлекләре билгеләнгән критерийларга (стандартларга) туры
килми торган дәүләт халыкка социаль хезмәт күрсәтү
оешмалары булмауны тәэмин итәргә, 0 процент;
барлык милек рәвешендәге социаль хезмәт күрсәтү
оешмаларында хезмәт күрсәтүләрдән файдаланган өлкән
яшьтәге гражданнарның һәм инвалидларның (өлкәннәр һәм
балалар) гомуми санында дәүләткә карамаган социаль хезмәт
күрсәтү оешмаларында хезмәт күрсәтүләрдән файдаланган
өлкән яшьтәге гражданнарның һәм инвалидларның (өлкәннәр
һәм балалар) чагыштырма авырлыгын 5 процентка кадәр
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арттырырга;
социаль хезмәтләр күрсәтүче дәүләткә карамаган оешмаларның
чагыштырма авырлыгын барлык милек формасындагы
учреждениеләрнең гомуми санында 10 процентка кадәр
арттырырга;
Татарстан Республикасында балаларның гомуми санында
күзәтүчесез
балаларның
чагыштырма
авырлыгын
0,25 процентка кадәр киметергә;
дәүләт социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының гомуми санында
СанПиНга туры килгән дәүләт социаль хезмәт күрсәтү
оешмаларының чагыштырма авырлыгын 95 процентка кадәр
җиткерергә»;
3 нче ярдәмче программаның II бүлегендәге уникенче абзацта «2014 –
2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына алыштырырга;
3 нче ярдәмче программа III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
Ярдәмче
программаны
финанслауның
гомуми
күләме
33 431 523,12 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты
акчасы исәбеннән – 33 395 311,32 мең сум, Россия Федерациясе Пенсия фонды
бюджетыннан субсидия исәбеннән – 36 211,8 мең сум:
(мең сум)
Шул исәптән
Ел
Финанслау
Татарстан
Россия Федерациясе
күләме – барлыгы
Республикасы бюджеты
Пенсия фонды
акчасы
бюджетыннан субсидия
2014
3 135 663,92
3 121 792,02
13 871,9
2015
3 407 679,4
3 398 339,1
9 340,3
2016
3 035 526,3
3 030 975,1
4 551,2
2017
3 154 568,5
3 150 476,7
4 091,8
2018
4 853 149,8
4 848 793,2
4 356,6
2019
5 057 912,1
5 057 912,1
2020
5 288 909,8
5 288 909,8
2021
5 498 113,3
5 498 113,3
Барлыгы
33 431 523,12
33 395 311,32
36 211,8
Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм
аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр
кертелергә тиеш.
2016 елда Татарстан Республикасы халкына социаль хезмәт күрсәтү
оешмаларын ремонтлауны күздә тоткан чаралар исемлеге әлеге Ярдәмче
программага теркәлгән 2 нче кушымтада китерелә.
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2017 елда Татарстан Республикасы халкына социаль хезмәт күрсәтү
оешмаларын ремонтлауны күздә тоткан чаралар исемлеге әлеге Ярдәмче
программага теркәлгән 3 нче кушымтада китерелә.
2018 елда бюджет акчасы исәбеннән биналарына капиталь ремонт ясалырга
тиешле Татарстан Республикасы халкына социаль хезмәт күрсәтү оешмаларын
ремонтлауны күздә тоткан чаралар исемлеге әлеге Ярдәмче программага теркәлгән
4 нче кушымтада китерелә.»;
3 нче ярдәмче программаның IV бүлегендәге унберенче абзацта «2014 –
2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына алыштырырга;
3 нче ярдәмче программага 1 нче кушымтаны (карарга теркәлә) яңа
редакциядә бәян итәргә;
2015 – 2020 елларга «Гаиләләрнең социаль-икътисадый хәлен яхшырту»
ярдәмче программасында (алга таба – 4 нче ярдәмче программа):
4 нче ярдәмче программаның исемендә «2015 – 2020» саннарын «2015 –
2021» саннарына алыштырырга;
ярдәмче программа паспортында:
«Ярдәмче программа исеме» юлында «2015 – 2020» саннарын «2015 –
2021» саннарына алыштырырга;
«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында
«2015 – 2020» саннарын «2015 – 2021» саннарына алыштырырга;
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
54 208 931,2 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан
Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 46 769 072,4 мең
сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 7 439 858,8 мең
сум.
(мең сум)
Еллар
Финанслау
Шул исәптән
күләме –
Татарстан
федераль
барлыгы
Республикасы
бюджет
бюджеты
акчасы
акчасы
2015
5 722 560,6
5 686 191,7
36 368,9
2016
5 779 935,7
5 736 408,1
43 527,6
2017
6 874 822,5
5 606 798,2
1 268 024,3
2018
8 789 457,5
6 988 165,7
1 801 291,8
2019
8 665 475,2
7 288 547,7
1 376 927,5
2020
9 008 180,5
7 579 882,9
1 428 297,6
2021
9 368 499,2
7 883 078,1
1 485 421,1
Барлы54 208 931,2
46 769 072,4
7 439 858,8
гы
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Өч яшькә кадәрге балаларны табиблар рецептлары буенча
туклану өчен махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары
белән түләүсез тәэмин итүгә финанс чыгымнары
нормативлары ел саен Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинеты карары белән раслана.
Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз
характерында була һәм аларга, тиешле бюджетлар
мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә
тиеш»;
«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын
тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү
индикаторлары)» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар
буенча
бүлеп, Ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын
тормышка
ашырудан
көтелә
торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне
бәяләү индикаторлары)

2021 елга Ярдәмче программаны тормышка ашыру
түбәндәгеләргә ирешергә мөмкинлек бирәчәк:
түбәндәгеләрне тулы күләмдә бирүне тәэмин итүгә:
хәрби хезмәткәрләрнең йөкле хатыннарына бер тапкыр
бирелә торган пособиеләрне һәм хәрби хезмәткә чакыру
буенча хезмәт итүче хәрби хезмәткәрләр балаларына айлык
пособиеләрне;
балага айлык пособиене;
авыл җирендә, эшчеләр поселокларында (шәһәр тибындагы
поселокларда) эшләүче һәм яшәүче гражданнарның аерым
категорияләренә торак һәм коммуналь хезмәтләр күрсәткән
өчен түләүгә субсидия-ташламаларны;
берьюлы туган өч яки аннан да күбрәк бала тәрбияләүче
гаиләләргә пособиеләрне;
даими рәвештә кеше каравына мохтаҗ инвалид балаларга
айлык акчалата түләүне;
мәктәпкәчә белем бирү буенча мәгариф программасын
тормышка ашыручы белем бирү оешмаларында баланы
караштырып торган һәм караган өчен ата-аналар түләвенең
бер өлешенә компенсацияне;
һөнәри белем бирү оешмаларында һәм югары белем бирүче
мәгариф оешмаларында белем алучы ятим балаларга, атаана кайгыртуыннан мәхрүм калган балаларга социаль
түләүләрне;
«Ата-ана даны» ордены белән бүләкләнгән ана-аналарга
(уллыкка (кызлыкка) алучыларга), «Ана даны –
Материнская слава» медале белән бүләкләнгән аналарга бер
тапкыр бирелә торган акчалата түләүне;
ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган балаларны
гаиләләргә урнаштыруның барлык формаларында бер
тапкыр бирелә торган пособиене;
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опекага алынган балаларны карап торуга тәрбиягә бала
алган гаиләгә бүләкләүне;
опекага алынган балаларны карап торуга тәрбиягә бала
алган гаиләгә түләүне;
опекага алынган балаларны карап тотуга опекага алган
гаиләгә түләүне;
Татарстан Республикасында гаиләләрнең гомуми санында
торак урын һәм коммуналь хезмәтләр күрсәткән өчен
түләүгә торак субсидияләре алган гаиләләр өлешен
9,6 процентка кадәр киметүгә;
ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган баланы үз гаиләсенә
тәрбиягә алырга теләгән барлык гражданнарны, таныклык
биреп, 80 сәгатьлек программа буенча вәкаләтле
оешмаларда өйрәтүгә;
гражданнар гаиләләрендә тәрбияләнүче ятим балалар һәм
ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган балалар өлешен
98,8 процентка кадәр арттыруга;
түләүсез нигездә махсус балалар туклануы продуктларын
алган, җан башына уртача керемнәре Татарстан
Республикасы
территориясендә
билгеләнгән
яшәү
минимумы күләменнән түбән булган гаиләләрдән өч яшькә
кадәрге балаларның чагыштырма авырлыгын 100 процент
дәрәҗәсендә саклауга;
түләүсез нигездә табиблар рецептлары буенча махсус
балалар туклануы продуктларын алган хроник авырулары
булган өч яшькә кадәрге балаларның чагыштырма
авырлыгын 100 процент дәрәҗәсендә саклауга;
балалар туклануын җитештерү өчен файдаланыла торган
сөткә базар бәясе һәм теркәлгән бәяләр арасындагы аерманы
тулы күләмдә каплауны 100 процент дәрәҗәсендә тәэмин
итүгә;
Татарстан Республикасы балаларының гомуми санында
күзәтүчесез
балаларның
чагыштырма
авырлыгын
0,25 процентка кадәр киметүгә;
тернәкләндерү вакытларын арттырмыйча уңай нәтиҗәләр
белән ведомствоара патронажлык итүдән алынган балалы
гаиләләр өлешен 82 процентка кадәр арттыруга»;
4 нче ярдәмче программаның II бүлегендәге уналтынчы абзацта «2015 –
2020» саннарын «2015 – 2021» саннарына алыштырырга;
4 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
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Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 54 208 931,2 мең сум
тәшкил итә, шул исәптән:
Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 46 769 072,4 мең сум,
федераль бюджет акчасы исәбеннән – 7 439 858,8 мең сум:
(мең сум)
Еллар

Финанслау күләме –
барлыгы

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Барлыгы

5 722 560,6
5 779 935,7
6 874 822,5
8 789 457,5
8 665 475,2
9 008 180,5
9 368 499,2
54 208 931,2

Шул исәптән
Татарстан
федераль бюджет
Республикасы
акчасы
бюджеты акчасы
5 686 191,7
36 368,9
5 736 408,1
43 527,6
5 606 798,2
1 268 024,3
6 988 165,7
1 801 291,8
7 288 547,7
1 376 927,5
7 579 882,9
1 428 297,6
7 883 078,1
1 485 421,1
46 769 072,4
7 439 858,8

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм
аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр
кертелергә тиеш»;
4 нче ярдәмче программаның IV бүлектәге унынчы абзацта «2014 –
2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына алыштырырга;
4 нче ярдәмче программага кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян
итәргә;
«Энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү» ярдәмче
программасында (алга таба – 5 нче ярдәмче программа):
ярдәмче программа паспортында:
«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында
«2016 – 2020» саннарын «2016 – 2021» саннарына алыштырырга;
«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау
күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар

һәм Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме
чыганаклар буенча 21 093,4 сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы
бүлеп,
Ярдәмче бюджеты акчасы исәбеннән – 21 093,4 мең сум:
(мең сум)
программаны
Ел
Барысы
Шул исәптән
финанслау
2016
2
996,0
2 996,0
күләмнәре
2017
2018
2019
2020
2021
Барлыгы

3 205,7
3 430,1
3 607,2
3 927,2
3 927,2
21 093,4

3 205,7
3 430,1
3 607,2
3 927,2
3 927,2
21 093,4
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Ярдәмче
программаны
финанслау
күләмнәре
фараз
характерында була һәм аларга, тиешле бюджетлар
мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә
тиеш»;
«Еллар буенча бүлеп, Программаның максатларын һәм бурычларын тормышка
ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары)»
юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар
буенча
бүлеп,
Программаның
максатларын һәм
бурычларын
тормышка
ашырудан көтелә
торган
соңгы
нәтиҗәләр
(нәтиҗәләрне
бәяләү
индикаторлары)

2021 елга Ярдәмче программаны тормышка ашыру
түбәндәгеләргә мөмкинлек бирәчәк:
тармак учреждениеләрендә түбәндәгеләр буенча ягулыкэнергетика ресурсларын куллану күләмен киметүне тәэмин
итәргә:
электр энергиясе буенча – 12 процентка кадәр;
газ буенча – 12 процентка кадәр;
җылылык энергиясе буенча – 12 процентка кадәр;
салкын су буенча – 12 процентка кадәр;
кайнар су буенча – 12 процентка кадәр;
социаль өлкә учреждениеләрен ягулык-энергетика ресурсларын
һәм
суны
исәпләү
җайланмалары
белән
100 процентка кадәр тәэмин итәргә;
Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү
һәм
социаль
яклау
министрлыгының
ведомство
буйсынуындагы учреждениеләрендә түбәндәгеләрне киметүне
тәэмин итәргә:
электр
энергиясенең
чагыштырма
тотылуын
36,71 кВт×сәгать/кв.метрга кадәр;
җылылык
энергиясенең
чагыштырма
тотылуын
2,41 Гкал/кв.метрга кадәр;
салкын суның чагыштырма тотылуын 1,39 куб.метр/кешегә
кадәр;
кайнар суның чагыштырма тотылуын 0,17 куб.метр/кешегә
кадәр;
газның чагыштырма тотылуын 9,44 куб.метр/кешегә кадәр»;

5 нче ярдәмче программаның II бүлегендәге уникенче абзацта «2016 –
2020» саннарын «2016 – 2021» саннарына алыштырырга;
5 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 21 093,4 мең сум тәшкил
итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән –
21 093,4 мең сум:
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Ел

Барысы

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Барлыгы

2 996,0
3 205,7
3 430,1
3 607,2
3 927,2
3 927,2
21 093,4

(мең сум)
Шул исәптән Татарстан Республикасы
бюджеты акчасы
2 996,0
3 205,7
3 430,1
3 607,2
3 927,2
3 927,2
21 093,4

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм
аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр
кертелергә тиеш»;
5 нче ярдәмче программага кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян
итәргә;
«2014 – 2020 елларга «Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм
күрсәтү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык
инфраструктурасын үстерү» ярдәмче программасында (алга таба – 6 нчы ярдәмче
программа):
6 нчы ярдәмче программаның исемендә «2014 – 2020» саннарын «2014 –
2021» саннарына алыштырырга;
ярдәмче программа паспортында:
«Ярдәмче программа исеме» юлында «2014 – 2020» саннарын «2014 –
2021» саннарына алыштырырга;
«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында
«2014 – 2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына алыштырырга;
«Еллар һәм чыганаклары буенча бүлеп, ярдәмче программаны финанслау
күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар һәм чыганаклары буенча бүлеп,
ярдәмче
программаны
финанслау
күләмнәре

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме
3 990 116,8 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан
Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 3 990 116,8 мең
сум:
(мең сум)
Ел
Финанслау күләме –
шул исәптән
барлыгы
Татарстан
Республикасы
бюджеты акчасы
2015
318 793,2
318 793,2
2016
1 240 025,2
1 240 025,2
2017
1 923 146,9
1 923 146,9
2018
144 251,5
144 251,5
2019
121 300,0
121 300,0
2020
121 300,0
121 300,0
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2021
Барлыгы

121 300,0
3 990 116,8

121 300,0
3 990 116,8

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз
характерында
була
һәм,
тиешле
бюджетлар
мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр
кертелергә тиеш»;
6 нчы ярдәмче программаның II бүлегендәге бишенче абзацта «2015 –
2020» саннарын «2015 – 2021» саннарына алыштырырга;
6 нчы ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 3 990 116,8 мең сум
тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән –
3 990 116,8 мең сум:
(мең сум)
Ел
Финанслау күләме – барлыгы
Шул исәптән Татарстан
Республикасы бюджеты акчасы
2015
318 793,2
318 793,2
2016
1 240 025,2
1 240 025,2
2017
1 923 146,9
1 923 146,9
2018
144 251,5
144 251,5
2019
121 300,0
121 300,0
2020
121 300,0
121 300,0
2021
121 300,0
121 300,0
Барлыгы
3 990 116,8
3 990 116,8
Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм,
тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен тәгаенләнергә тиеш»;
6 нчы ярдәмче программаның IV бүлегендәге унынчы абзацта «2014 –
2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына алыштырырга;
6 нчы ярдәмче программага 1 нче кушымтаны (карарга теркәлә) яңа
редакциядә бәян итәргә;
2017 – 2020 елларга «Татарстан Республикасында алданрак ярдәм күрсәтүне
үстерү» ярдәмче программасында (алга таба – 7 нче ярдәмче программа):
7 нче ярдәмче программаның исемендә «2017 – 2020» саннарын «2017 –
2021» саннарына алыштырырга;
ярдәмче программа паспортында:
«Ярдәмче программа исеме» юлында «2017 – 2020» саннарын «2017 –
2021» саннарына алыштырырга;
«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында
«2017 – 2020» саннарын «2017 – 2021» саннарына алыштырырга;
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«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау
күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар һәм
Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән
чыганаклар буенча
Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме
бүлеп, Ярдәмче
1 619 297,3 мең сум тәшкил итә.
программаны
(мең сум)
финанслау күләмнәре
Ел
Финанслау
Шул исәптән Татарстан
күләме –
Республикасы бюджеты
барлыгы
акчасы
2017
273 175,2
273 175,2
2018
322 216,9
322 216,9
2019
332 988,0
332 988,0
2020
341 210,8
341 210,8
2021
349 706,4
349 706,4
Барлыгы
1 619 297,3
1 619 297,3
Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз
характерында була һәм аларга, тиешле бюджетлар
мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр
кертелергә тиеш»;
«Ярдәмче программаны тормышка ашырудан көтелә торган нәтиҗәләр»
юлында «2020» саннарын «2021» саннарына алыштырырга;
7 нче ярдәмче программаның II бүлегендәге илле тугызынчы абзацта «2017 –
2020» саннарын «2017 – 2021» саннарына алыштырырга;
7 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән Ярдәмче программаны
финанслауның гомуми күләме 1 619 297,3 мең сум тәшкил итә.
(мең сум)
Ел
Финанслау күләме – барлыгы Шул исәптән Татарстан Республикасы
бюджеты акчасы
2017
273 175,2
273 175,2
2018
322 216,9
322 216,9
2019
332 988,0
332 988,0
2020
341 210,8
341 210,8
2021
349 706,4
349 706,4
Барлыгы
1 619 297,3
1 619 297,3
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Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм
аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр
кертелергә тиеш»;
7 нче ярдәмче программаның IV бүлегендәге унбишенче абзацта «2014 –
2020» саннарын «2014 – 2021» саннарына алыштырырга;
7 нче ярдәмче программага кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян
итәргә.

Татарстан Республикасы
Премьер-министры

А.В.Песошин

