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 2018 ел, 22 сентябрь  840 

 

 

 

 

 
Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «2014 – 2020 елларга 
Татарстан Республикасы халкын 
сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь 
хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән 
тәэмин итү» дәүләт программасын 
раслау турында» 2014 ел, 30 апрель,    
289 нчы карарына үзгәрешләр кертү 
хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык 

хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт программасын раслау турында»  

2014 ел, 30 апрель, 289 нчы карарына (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2014 ел, 13 декабрь, 985 нче; 2015 ел, 20 март, 179 нчы; 2015 ел,  

15 сентябрь, 677 нче; 2015 ел, 9 декабрь, 931 нче; 2016 ел, 31 май, 362 нче; 2016 ел, 

21 сентябрь, 669 нчы; 2016 ел, 20 декабрь, 954 нче; 2017 ел, 18 февраль, 102 нче; 

2017 ел, 30 май, 322 нче; 2017 ел, 26 июнь, 434 нче; 2017 ел, 27 сентябрь, 728 нче; 

2017 ел, 6 октябрь, 765 нче; 2018 ел, 17 гыйнвар, 9 нчы; 2018 ел, 30 март, 198 нче; 

2018 ел, 11 июнь, 450 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

исемендә һәм 1 нче пунктта «2014 – 2020 елларга» сүзләрен  

«2014 – 2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы 

халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән 

тәэмин итү» дәүләт программасында (алга таба – Программа): 

исемендә «2014 – 2020 елларга» сүзләрен «2014 – 2021 елларга» сүзләренә 

алыштырырга; 
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Программа паспортында: 

«Дәүләт программасы исеме» юлында «2014 – 2020 елларга» сүзләрен  

«2014 – 2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 

«Программаның дәүләт заказчылары», «Программаның төп эшләүчеләре» 

юлларында «һәм спорт» сүзләрен төшереп калдырырга; 

«Программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 

Программаны тор-

мышка ашыру 

вакытлары һәм 

этаплары 

2014 – 2021 еллар. 

I этап: 2014 – 2016 еллар; 

II этап: 2017 – 2021 еллар 

 

 

«Ярдәмче программалар исемлеге» юлында: 

1, 2, 7, 8 нче пунктларда «2014 – 2020 елларга» сүзләрен «2014 –  

2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 

5 нче пунктта «2014 – 2020 елларда» сүзләрен «2014 – 2021 елларда» 

сүзләренә алыштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре» 

һәм «Программа максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан көтелә торган 

соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм Программаның бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре 

Программаны финанслауның гомуми күләме 101 907 582,9 мең 

сум тәшкил итә, шул исәптән: 
(мең сум) 

Ел  Барлык акча 
 

Татарстан 

Респуб-

ликасы 

бюджеты 

акчасы  

Җәлеп итәргә планлаштырыла торган акча  

федераль 

бюджет 

Дәүләт 

корпорациясе 

– Торак-

коммуналь 

хуҗалыкны 

реформалаш-

тыруга 

булышлык 

күрсәтү фонды  

«Моно-

шәһәрләр-

не үстерү 

фонды» 

коммер-

циячел 

булмаган 

оешма  

җирле 

бюджет-

лар  

бюджет-

тан тыш 

чыганак-

лардан  

 

2014 8096056,1 2455333,2 93697,7 2305397,7 - 1071945,0 2169682,5  

2015 13 058 360,5 8216205,3 476375,4 943296,5 - 1072931,0 2349552,3  

2016 13108832,9 7963565,2 527497,6 998546,7 160612,4 1071474,0 2387136,9  

2017 20502224,4 13281914,1 2930203,5 437361,5 369706,2 791449,6 2691589,6  

2018 14410521,2 7146768,6 1567257,3 - 424048,1 1355557,4 3916889,8  

2019 11306923,5 7282306,2 42032,8 - - 1072931,0 2909653,5  

2020 10686205,0 6659906,4 43714,1 - - 1072931,0 2909653,5  

2021 10738459,2 6712160,6 43714,1 - - 1072931,0 2909653,5  

Бары-

сы 

101907582,9 59718159,6 5724492,5 4684602,4 954366,7 8582150,0 22243811,7  

 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен 

төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 

Программа 

максатларын һәм 

Программа чараларын тормышка ашыру түбәндәгеләргә ирешергә 

мөмкинлек бирәчәк:  
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бурычларын 

тормышка 

ашырудан көтелә 

торган соңгы 

нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне 

бәяләү 

индикаторлары) 

һәм Програм-

маның бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

2016 ел ахырына: 

950 ятим баланы һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган 

баланы, ятим балалар һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган 

балалар арасындагы затларны торак урыннар белән тәэмин итүгә; 

218 яшь гаиләнең торак шартларын яхшыртуга; 

торак фондының гомуми күләмендә искергән һәм авария 

хәлендәге торак фонды өлешен 0,8 процентка кадәр киметүгә; 

2022 елга: 

Татарстан Республикасының уртача бер кешесенә туры килә 

торган торак урыннарның гомуми мәйданын 27,6 метрга кадәр 

арттыруга; 

Татарстан Республикасы торак фондының гомуми мәйданында 

барлык төр уңайлыклар белән тәэмин ителгән торак фонды 

мәйданы өлешен 76,2  процентка кадәр арттыруга; 

күпфатирлы йортларда бер кешегә салкын суны чагыштырма 

тотуны 35,3 куб.метрга кадәр, бер кешегә кайнар суны  

17,1 куб.метрга кадәр, җылылык энергиясен елга 1 кв.метр 

мәйданга 0,2 Гкал кадәр киметергә; 

тапшырылган җылылык энергиясенең гомуми күләмендә аны 

тапшырганда булган югалтулар өлешен 12,6 процентка кадәр 

киметергә»; 

 

Программаның 2 бүлегендә: 

уникенче абзацта  «2020 елга» сүзләрен «2021 елга» сүзләренә алыштырырга; 

унсигезенче абзацта «2014 – 2020 елларда» сүзләрен «2014 – 2021 елларда» 

сүзләренә алыштырырга; 

егерме беренче абзацта «2017 – 2020 еллар» сүзләрен «2017 – 2021 еллар» 

сүзләренә алыштырырга; 

егерме җиденче абзацта «27,3» саннарын «27,6» саннарына алыштырырга; 

егерме сигезенче абзацта «76» саннарын «76,2» саннарына алыштырырга; 

егерме тугызынчы абзацта «35,4» һәм «17,2» саннарын тиешенчә «35,3» һәм 

«17,1» саннарына алыштырырга; 

2.1 бүлекчәнең беренче һәм дүртенче абзацларында «2014 – 2020 елларга» 

сүзләрен «2014 – 2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 

2.2 бүлекчәдә: 

беренче абзацта «2014 – 2020 елларга» сүзләрен «2014 – 2021 елларга» 

сүзләренә алыштырырга; 

сигезенче абзацта «2020 ел ахырына» сүзләрен «2021 ел ахырына» сүзләренә 

алыштырырга; 

сигезенче абзацта «2 183» саннарын «2 486» саннарына алыштырырга; 

2.5 бүлекчәнең беренче абзацында 2014 – 2020 елларда» сүзләрен «2014 –  

2021 елларда» сүзләренә алыштырырга; 

2.7 бүлекчәнең беренче абзацында «2014 – 2020 елларга» сүзләрен «2014 – 

2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 
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2.8 бүлекчәнең беренче абзацында «2014 – 2020 елларга» сүзләрен «2014 – 

2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 

Программаның 3 нче бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Программаны тормышка ашыруны финанслар белән тәэмин итү фаразы 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы һәм билгеләнгән тәртиптә җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган федераль бюджет, дәүләт корпорациясе – Торак-коммуналь 

хуҗалыкны реформалаштыруга булышлык күрсәтү фонды, «Моношәһәрләрне 

үстерү фонды» коммерциячел булмаган оешмасы, җирле бюджетлар һәм бюджеттан 

тыш чыганаклар акчасы исәбеннән гамәлгә ашырыла. 

2014 – 2021 елларда Программаны финанслауның фаразлана торган гомуми 

күләме 101 907 582,9 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 
(мең сум ) 

Ел  Барлык 

акча 

Татарстан 

Республи-

касы 

бюджеты 

акчасы  

Җәлеп итәргә планлаштырыла торган 

федераль 

бюджет 

акчасы 

Дәүләт 

корпорациясе – 

Торак-

коммуналь 

хуҗалыкны 

реформалаш-

тыруга булыш-

лык күрсәтү 

фонды акчасы 

«Моношәһәр-

ләрне 

үстерү 

фонды» 

коммерция-

чел 

булмаган 

оешма 

акчасы 

җирле 

бюджет-

лар акчасы 

бюджеттан 

тыш 

чыганак-

лар  

акчасы 

2014 8096056,1 2455333,2 93697,7 2305397,7 - 1071945,0 2169682,5 

2015 13058360,5 8216205,3 476375,4 943296,5 - 1072931,0 2349552,3 

2016 13108832,9 7963565,2 527497,6 998546,7 160612,4 1071474,0 2387136,9 

2017 20502224,4 13281914,1 2930203,5 437361,5 369706,2 791449,6 2691589,6 

2018 14410521,2 7146768,6 1567257,3 - 424048,1 1355557,4 3916889,8 

2019 11306923,5 7282306,2 42032,8 - - 1072931,0 2909653,5 

2020 10686205,0 6659906,4 43714,1 -  1072931,0 2909653,5 

2021 10738459,2 6712160,6 43714,1 - - 1072931,0 2909653,5 

Бары-

сы 

101907582,9 59718159,6 5724492,5 4684602,4 954366,7 8582150,0 22243811,7 

 

Программа юнәлешләре буенча финанслау күләмнәре, тиешле бюджетлар 

мөмкинлекләреннән чыгып, ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Барлык чыганаклар исәбеннән Программаны ресурслар белән тәэмин итү һәм 

Программаны тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнарының фаразлана торган бәяләмәсе бу Программага теркәлгән кушымтада 

китерелгән.»; 

Программаның 4 бүлекнең 4.7 нче пунктында «2014 – 2020 елларга» сүзләрен 

«2014 – 2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 

Программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян 

итәргә; 

 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән 

тәэмин итү» ярдәмче программасында (алга таба – 1 нче ярдәмче программа): 
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1 нче ярдәмче программа исемендә «2014 – 2020 елларга» сүзләрен «2014 – 
2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 

1 нче ярдәмче программа паспортында: 
«Ярдәмче программа исеме» юлында «2014 – 2020 елларга» сүзләрен «2014 – 

2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 
«Ярдәмче программаның дәүләт заказчысы» юлында «һәм спорт» сүзләрен 

төшереп калдырырга; 
«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Ярдәмче 

программаны 

тормышка ашыру 

вакытлары һәм 

этаплары 

2014 – 2021 еллар. 

I этап: 2014 – 2015 еллар; 

II этап: 2016 – 2021 еллар»; 

 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп, Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

1 242 597,4 мең сум тәшкил итә, шул исәптән:  
(мең сум) 

Ел Барлык 

акча 

Шул исәптән түбәндәгеләр акчсасы  

Татарстан 

Республи-

касы 

бюджеты 

җәлеп итү 

планлаштырыла 

торган 

федераль 

бюджет 

җәлеп итү 

планлаштырыла 

торган җирле 

бюджетлар  

җәлеп итү 

планлаштырыла 

торган 

бюджеттан тыш 

чыганаклар 

2014 172665,2 48881,1 10291,29 - 113492,8 

2015 150616,3 48407,5 11958,04 - 90250,8 

2016 221114,6 49907,58 16701,23 - 154505,8 

2017 167497,6 48711,78 5137,99 - 113647,8 

2018 143703,7 50000,0 14703,7 - 79000,0 

2019 129000,0 50000,0 * - 79000,0 

2020 129000,0 50000,0 * - 79000,0 

2021 129000,0 50000,0 * - 79000,0 

Бар-

лыгы 

1242597,4 395907,96 58792,25 - 787897,2 

 

*Чараларны финанслау күләмнәре Россия Федерациясенең 
Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгында 
конкурс нигезендә сайлап алу нәтиҗәләре буенча ел саен 
тәгаенләнергә тиеш.»; 

 

«Ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан 

көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлының икенче абзацына «2021 елда – 30 гаиләне» 

сүзләрен өстәргә; 

1 нче ярдәмче программаның 2 бүлегендә: 
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уникенче абзацта «2014 – 2020 еллар» сүзләрен «2014 – 2021 еллар» сүзләренә 

алыштырырга; 

ундүртенче абзацта «2016 – 2020 еллар» сүзләрен «2016 – 2021 еллар» 

сүзләренә алыштырырга; 

түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«социаль тәэмин итүнең бердәм дәүләт мәгълүмат системасы (алга таба – 

СТТБДМС) системасында торак шартларын яхшырту өчен яшь гаиләләргә бирелә 

торган социаль түләүләр турындагы мәгълүматны Россия Федерациясе Хөкүмәте 

тарафыннан билгеләгән тәртип һәм күләм нигезендә һәм СТТБДМС операторы 

тарафыннан билгеләгән форматларга туры китереп урнаштыруны тәэмин итү.»;  

1 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

1 242 597,4 мең сум тәшкил итә, шул исәптән түбәндәгеләр акчасы исәбеннән: 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы – 391 907,96 мең сум; 

бер бала туганда (уллыкка (кызлыкка) алынганда) Татарстан Республикасы 

бюджеты исәбеннән социаль түләүләр – 4 000,0 мең сум; 

федераль бюджет акчасы – 58 792,25 мең сум; 

яшь гаиләләрнең шәхси һәм заем акчалары – 787 897,2 мең сум, 

шул исәптән еллар буенча: 

 
(мең сум) 

Ел  Барлык 

акча 

Шул исәптән түбәндәгеләр акчсасы 

Татарстан 

Респуб-

ликасы 

бюджеты 

бер бала туганда 

(уллыкка 

(кызлыкка) 

алынганда) 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

исәбеннән 

социаль 

түләүләр 

җәлеп итү 

планлаштырыла 

торган 

федераль 

бюджет 

җәлеп итү 

планлаштырыла 

торган җирле 

бюджетлар  

җәлеп итү 

планлаштырыла 

торган 

бюджеттан тыш 

чыганаклар 

2014 172665,2 48881,1 - 10291,29 - 113492,8 

2015 150616,3 48407,5 - 11958,04 - 90250,8 

2016 221114,6 49907,58 - 16701,23 - 154505,8 

2017 167497,6 48711,78 - 5137,99 - 113647,8 

2018 143703,7 49000,0 1000 14703,7 - 79000,0 

2019 129000,0 49000,0 1000 * - 79000,0 

2020 129000,0 49000,0 1000 * - 79000,0 

2021 129000,0 49000,0 1000 * - 79000,0 

Барлыгы 1242597,4 391907,96 4000 58792,25 - 787897,2 

 

*Чараларны финанслау күләмнәре Россия Федерациясенең Төзелеш һәм 

торак-коммуналь хуҗалык министрлыгында конкурс нигезендә сайлап алу 

нәтиҗәләре буенча ел саен тәгаенләнергә тиеш. 
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Ярдәмче программаны федераль бюджет акчалары исәбеннән ел саен 

финанслауның фаразланган (күздә тотылган) күләмнәрен исәпләү түбәндәге 

формула буенча башкарыла: 

 

,
1

У
У

МР
Ф 




  

монда: 

Ф – Ярдәмче программа чараларын финанслашу өчен ел саен җәлеп ителә 

торган федераль бюджет акчасының иң чик зурлыгы; 

Р – Ярдәмче программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән ел саен финанслау күләме; 

М – Ярдәмче программаны муниципаль берәмлекләр бюджетлары акчасы 

исәбеннән ел саен финанслау күләме; 

У – Татарстан Республикасының чыгым йөкләмәләрен субсидияләр исәбеннән 

финанслашу дәрәҗәсе. 

Татарстан Республикасының чыгым йөкләмәләрен субсидияләр исәбеннән 

финанслашу дәрәҗәсе мәгънәсе түбәндәге формула буенча билгеләнә: 
 

 
     0,3 

У = –––––, 
    РБО 
 

 

монда РБО – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе 

субъектларының бюджет тәэминатын тигезләү өчен дотацияләр бүлү турында»  

2004 ел, 22 ноябрь, 670 нче карары белән расланган Россия Федерациясе 

субъектларының бюджет тәэминатын тигезләү өчен дотацияләр бүлү методикасы 

нигезендә исәпләнгән чираттагы финанс елына Татарстан Республикасының 

исәпләүле бюджет тәэминаты дәрәҗәсе. 

Планлаштырыла торган елларда федераль бюджет акчасы исәбеннән Ярдәмче 

программаны фактта финанслау күләме Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан 

вәкаләтләр бирелгән федераль башкарма хакимият органы үткәрә торган конкурс 

нигезендә сайлап алулар йомгаклары буенча билгеләнә.»; 

1 нче ярдәмче программаның 4 бүлегендәге унтугызынчы, егерме дүртенче, 

егерме бишенче һәм егерме алтынчы абзацларда «һәм спорт» сүзләрен төшереп 

калдырырга; 

1 нче ярдәмче программаның 5 бүлегендәге сигезенче абзацта «2014 –  

2020 елларда» сүзләрен – «2014 – 2021 елларда» сүзләренә, «мохтаҗ булган 368 яшь 

гаиләне» сүзләрен «мохтаҗ булган 441 яшь гаиләне» сүзләренә алыштырырга; 

1 нче ярдәмче программага теркәлгән 1 нче кушымтаны (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә; 

1 нче ярдәмче программага теркәлгән 2 нче кушымтада: 

нумерация башисемендә, исемендә һәм 1 нче пунктта «2014 –  

2020 елларга» сүзләрен «2014 – 2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 

2 нче пунктта «һәм спорт» сүзләрен төшереп калдырырга; 
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1 нче ярдәмче программага теркәлгән 3 нче кушымтада: 

нумерация башисемендә, исемендә һәм 1 нче пунктта «2014 –  

2020 елларга» сүзләрен «2014 – 2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 

3 нче пунктның икенче абзацында «һәм спорт» сүзләрен төшереп калдырырга; 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән 

тәэмин итү» ярдәмче программасын тормышка ашыру кысаларында яшь гаиләләргә 

торак сатып алуга социаль түләүләр бирү кагыйдәләренә 1 нче һәм 2 нче 

кушымталарны (карарга теркәләләр) яңа редакциядә бәян итәргә; 

1 нче ярдәмче программага теркәлгән 4 нче кушымтада: 

нумерация башисемендә, исемендә һәм 1 нче һәм 2 нче пунктларда «2014 –  

2020 елларга» сүзләрен «2014 – 2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән 

тәэмин итү» ярдәмче программасын тормышка ашыру кысаларында торак сатып алу 

(төзү) өчен бирелә торган социаль түләү күләменнән артып китә торган өлештә 

торакның исәпләнгән (уртача) кыйммәтен түләү өчен җитәрлек керемнәре яки 

башка акчасы булган яшь гаиләне тану тәртибенә һәм шартларына теркәлгән 

кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян итәргә; 

1 нче ярдәмче программага теркәлгән 5 нче кушымтаның нумерация 

башисемендә «2014 – 2020 елларга» сүзләрен «2014 – 2021 елларга» сүзләренә 

алыштырырга; 

1 нче ярдәмче программага теркәлгән 6 нчы кушымтада: 

нумерация башисемендә, исемендә һәм 1 нче пунктта «2014 –  

2020 елларга» сүзләрен «2014 – 2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 

4 нче пунктның беренче абзацында «һәм спорт» сүзләрен төшереп 

калдырырга; 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән 

тәэмин итү» ярдәмче программасында катнашучы яшь гаиләгә бер бала туганда 

(уллыкка алынганда) өстәмә социаль түләү бирү кагыйдәләренә теркәлгән 1 – 3 нче 

кушымталарны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян итәргә; 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында ятим балаларны һәм ата-ана 

кайгыртуыннан мәхрүм калган балаларны, ятим балалар һәм ата-ана кайгыртуыннан 

мәхрүм калган балалар арасындагы затларны торак урыннар белән тәэмин итү» 

ярдәмче программасына (алга таба – 2 нче ярдәмче программа): 

2 нче ярдәмче программаның исемендә «2014 – 2020 елларга» сүзләрен  

«2014 – 2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 

2 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программа исеме» һәм «Ярдәмче программаны тормышка ашыру 

вакытлары һәм этаплары» юлларында «2014 – 2020 еллар» сүзләрен «2014 –  

2021 еллар» сүзләренә алыштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме  

2 866 709,6 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 2 432 537,8 мең 
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Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләме 

сум, җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет 

акчасы исәбеннән – 434 171,8 мең сум: 
(мең сум) 

Ел Барлыгы Шул исәптән 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

акчасы 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган федераль 

бюджет акчасы 

2014 317134,6 233728,2 83406,4 

2015 356421,4 269811,0  86610,4 

2016 339182,8 288697,8 50485,0 

2017 346724,6 302844,0 43880,6 

2018 355286,2 314957,8 40328,4 

2019 369588,9 327556,1 42032,8 

2020 384372,4 340658,3 43714,1 

2021 397998,7 354284,6 43714,1 

Барлыгы 2866709,6 2432537,8 434171,8 
 

Искәрмә: 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) һәм Ярдәмче программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» 

юлында: 

беренче абзацта «2020 ел ахырына» сүзләрен «2021 ел ахырына» сүзләренә 

алыштырырга; 

икенче абзацта «2 183» саннарын «2 486 саннарына алыштырырга 

өченче абзацта «25,9» саннарын «24,4» саннарына алыштырырга; 

2 нче ярдәмче программаның 1 бүлегенә түбәндәге эчтәлекле яңа 

унтугызынчы абзац өстәргә: 

«2021 елда – ятим балалар арасыннан 1 240 гражданның.»; 

2 нче ярдәмче программаның 2 бүлегендәге алтынчы абзацта «2020 елда» 

сүзләрен «2021 елда» сүзләренә алыштырырга; 

2 нче ярдәмче программаның 3 нче бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү  

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 2 866 709,6 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

2 432 537,8 мең сум, җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 434 171,8 мең сум: 
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(мең сум) 
Ел Барлыгы Шул исәптән 

Татарстан Республикасы 

бюджеты 

акчасы 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган 

федераль бюджет акчасы 

2014 317134,6 233728,2 83406,4 

2015 356421,4 269811,0  86610,4 

2016 339182,8 288697,8 50485,0 

2017 346724,6 302844,0 43880,6 

2018 355286,2 314957,8 40328,4 

2019 369588,9 327556,1 42032,8 

2020 384372,4 340658,3 43714,1 

2021 397998,7 354284,6 43714,1 

Барлыгы 2866709,6 2432537,8 434171,8 
 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, тиешле 

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

2 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә; 

 

«2014 – 2020 елларда Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан 

күпфатирлы йортлардагы уртак мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча төбәк 

программасы чараларын тормышка ашыру» ярдәмче программасында (алга таба –  

3 нче ярдәмче программа): 

3 нче ярдәмче программаның исемендә «2014 – 2020 елларда» сүзләрен  

«2014 – 2021 елларда» сүзләренә алыштырырга; 

3 нче ярдәмче программаның икенче абзацында «2014 – 2020 еллар» сүзләрен 

«2014 – 2021 еллар» сүзләренә алыштырырга; 

3 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә;  

 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм 

торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» 

ярдәмче программасында (алга таба – 4 нче ярдәмче программа): 

4 нче ярдәмче программаның исемендә «2014 – 2020 елларда» сүзләрен  

«2014 – 2021 елларда» сүзләренә алыштырырга; 

4 нче ярдәмче программаның паспортын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче программа паспорты 

 

Ярдәмче программа 

исеме 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы халкын 

сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык 

хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү» (алга таба – Ярдәмче 

программа) 
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Ярдәмче программаның 

дәүләт заказчычы – 

яраштыручысы  

Татарстан Республикасының Төзелеш, архитектура һәм 
торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы 

 

Ярдәмче программаның 

дәүләт заказчысы 

 

Татарстан Республикасының Җир һәм мөлкәт 
мөнәсәбәтләре министрлыгы  

 

Ярдәмче программаны 

төп эшләүче 

Татарстан Республикасының Төзелеш, архитектура һәм 
торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы 

 

Ярдәмче программаның 
максатлары 

Халыкның яшәү шартлары уңайлылыгын һәм коммуналь 

хезмәтләр белән тәэмин ителеше дәрәҗәсен арттыру; 

коммуналь системаларның ышанычлылыгына һәм ресурс 

ягыннан нәтиҗәлелегенә ирешү; 

халыкны санитария-эпидемиология таләпләренә туры 

килә торган эчәргә яраклы су белән тәэмин итү 

Ярдәмче программаның 
бурычлары 

Заманча технологияләрне кулланышка кертеп коммуналь 

инфраструктураны алга таба үстерү;  

Татарстан Республикасының торак пунктларында яшәү 

уңайлылыгы дәрәҗәсен яхшырту буенча республика 

чараларын тормышка ашыру 

Ярдәмче программаны 
тормышка ашыру 
вакытлары һәм 
этаплары 

2015 – 2021 еллар. 
Ярдәмче программаны тормышка ашыру этаплары 
бүленми 

Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп, Ярдәмче 

программаны 

финанслау күләмнәре  

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

38 962 560,7 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 
 (мең сум) 

Ел Барлык 

акча 

Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 

Республика-

сы 

бюджеты 

җәлеп итергә 

планлаштыры-

ла торган 

федераль 

бюджет 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган 

«Моношәһәрләрне 

үстерү фонды» 

коммерциячел 

булмаган оешма 

2015 6582911,4 6582911,4 - - 

2016 5345267,0 5184654,6 - 160612,4 

2017 8191012,5 7821306,33 - 369706,17 

2018 5654382,5 4931334,4 299000,0 424048,1 

2019 4827946,7 4827946,7 - - 

2020 4180520,3 4180520,3 - - 

2021 4180520,3 4180520,3 - - 

Барлы-

гы 

38962560,7 37709194,1 299999,0 954366,7 

 

Искәрмә: Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре 

фараз характерында була һәм төрле дәрәҗәдәге 

бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен 
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төзәтмәләр кертелергә тиеш 

Ярдәмче программаның 

максатларын һәм 

бурычларын тормышка 

ашырудан көтелә 

торган соңгы 

нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары) һәм 

бюджет нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре  

Ярдәмче программа чараларын тормышка ашыру 2021 ел 

нәтиҗәләре буенча түбәндәгеләргә ирешергә мөмкинлек 

бирәчәк:  
коммуналь инфраструктураның тузу дәрәҗәсен  
46 процентка кадәр киметү; 
Татарстан Республикасы халкының гомуми санында 
иминлек таләпләренә җавап бирә торган эчәргә яраклы су 
белән тәэмин ителгән халык өлешен 97,5 процентка кадәр 
арттыру; 
Татарстан Республикасы торак фондының гомуми 
мәйданында төзекләндерүнең барлык төрләре белән 
тәэмин ителгән торак фонды мәйданы өлешен  
76,2 процентка кадәр арттыру. 
Ярдәмче программа чаралары түбәндәгеләргә ярдәм 
итәчәк: 
Татарстан Республикасы халкының уңайлы яшәү һәм 
тормыш эшчәнлеге мохитен булдырырга; 
халыкны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү 
дәрәҗәсен күтәрү; 
Татарстан Республикасы торак пунктларын төзекләндерү 
дәрәҗәсен күтәрү; 

төп җиһазны реконструкцияләү һәм модернизацияләү, 

челтәрләрнең һәм җайланмаларның ышанычлылыгын 

арттыру хисабына әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты 

ясауны киметү»; 

 

4 нче ярдәмче программаның 2 бүлегендә: 

тугызынчы абзацта «2020 ел йомгаклары буенча» сүзләрен «2021 ел 

йомгаклары буенча» сүзләренә алыштырырга; 

унынчы абзацта «46,1 процент» сүзләрен «46 процент» сүзләренә 

алыштырырга; 

уникенче абзацта «76 процент» сүзләрен «76,2 процент» сүзләренә 

алыштырырга; 

унөченче абзацта «2015 – 2020 еллар» сүзләрен «2015 – 2021 еллар» сүзләренә 

алыштырырга; 

4 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Программаны финанслауның гомуми күләме 38 962 560,7 сум тәшкил итә, шул 

исәптән: 
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                                                                                                  (мең сум) 

Ел  Барлык акча 

 

Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы  

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган федераль 

бюджет  

җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган 

«Моношәһәрләрне 

үстерү фонды» 

коммерциячел 

булмаган оешма 

2015 6582911,4 6582911,4 - - 

2016 5345267,0 5184654,6 - 160612,4 

2017 8191012,5 7821306,33 - 369706,17 

2018 5654382,5 4931334,4 299000,0 424048,1 

2019 4827946,7 4827946,7 - - 

2020 4180520,3 4180520,3 - - 

2021 4180520,3 4180520,3 - - 

Барлыгы 38962560,7 37709194,1 299999,0 954366,7 

 

Искәрмә: Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында 

була һәм аларга, төрле дәрәҗәдәге бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, 

төзәтмәләр кертелергә тиеш.»; 

4 нче ярдәмче программага теркәлгән 1 нче кушымтаны (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә; 

4 нче ярдәмче программага теркәлгән 2 нче кушымтада: 

нумерация башисемендә һәм исемендә «2014 – 2020 елларга» сүзләрен «2014 – 

2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 

4 нче таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«4 нче таблица 

2018 ел 
 

Т/с Муниципаль 

берәмлек исеме 

Чаралар исеме Егәрлек Җаваплы 

министр-

лык, 

ведомство 

Финанс-

лау 

чыгана-

гы 

Финанслау, 

мең сум 

(агымдагы 

бәяләрдә) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Торак хуҗалык 

1.1. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Зеленодольск шәһәрендә Энгельс 

урамы буенча 10 нчы торак йортның 

реставрация эшләре 

объект ТАһТКХМ, 

БИТИ, 

ҖҮО 

ТРБ 6358,55  

 

 

1.2. 

 

Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Зеленодольск шәһәрендә Энгельс 

урамы буенча 12 нче торак йортның 

реставрация эшләре 

объект ТАһТКХМ, 

БИТИ, 

ҖҮО 

ТРБ 7972,59 

  

 

1.3. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Зеленодольск шәһәрендә Энгельс 

урамы буенча 14 нче торак йортның 

реставрация эшләре 

объект ТАһТКХМ, 

БИТИ, 

ҖҮО 

ТРБ 8135,27 

1.4. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Зеленодольск шәһәрендә Энгельс 

урамы буенча 16 нчы торак йортның 

реставрация эшләре 

 

объект ТАһТКХМ, 

БИТИ, 

ҖҮО 

ТРБ 7972,59 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.5. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Зеленодольск шәһәрендә Энгельс 

урамы буенча 18 нче торак йортның 

реставрация эшләре 

объект ТАһТКХМ, 

БИТИ, 

ҖҮО 

ТРБ 6358,55  

 

1.6. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Зеленодольск шәһәрендә Энгельс 

урамы буенча 20 нче торак йортның 

реставрация эшләре 

объект МСАЖКХ, 

ГИСУ, 

ОМС 

ТРБ 6358,55 

 

1.7. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Зеленодольск шәһәрендә Энгельс 

урамы буенча 22 нче торак йортның 

реставрация эшләре 

объект ТАһТКХМ, 

БИТИ, 

ҖҮО 

ТРБ 7972,59 

1.8. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Зеленодольск шәһәрендә Энгельс 

урамы буенча 24 нче торак йортның 

реставрация эшләре 

объект ТАһТКХМ, 

БИТИ, 

ҖҮО 

ТРБ 7972,59 

1.9. Татарстан Рес-

публикасының 

торак пунктлары 

Бүленмәгән лимит объект ТАһТКХМ, 

БИТИ, 

ҖҮО 

ТРБ 1576,43 

1 бүлек буенча барлыгы   60677,7 

2. Коммуналь  хуҗалык 

 

2.1. Моношәһәрләр 

 

2.1.1. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районында 

«Зеленодольск» сәнәгать мәйданчыгы 

территориясендә инженерлык инфра-

структурасын булдыру 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 111010,1 

2.1.2. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районында 

«Зеленодольск» сәнәгать мәйданчыгы 

территориясендә инженерлык инфра-

структурасын булдыру 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

МШ 

фонды 
147358,04 

2.1.3. Түбән Кама 

муниципаль 

районы 

Түбән Кама шәһәре муниципаль 

берәмлегендә инвестиция проектларын 

тормышка ашыру өчен кирәкле 

инфраструктура объектларын төзү һәм 

(яки) реконструкцияләү чараларын 

тормышка ашыру 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 43200,94 

2.1.4. Түбән Кама 

муниципаль 

районы 

Түбән Кама шәһәре муниципаль 

берәмлегендә инвестиция проектларын 

тормышка ашыру өчен кирәкле 

инфраструктура объектларын төзү һәм 

(яки) реконструкцияләү чараларын 

тормышка ашыру 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

МШ 

фонды 

276690,11 

2.1 бүлекчә буенча барлыгы  578259,19 

2.2. Су белән тәэмин итү 

2.2.1. Әгерҗе 

муниципаль 

районы 

Әгерҗе муниципаль районының Барҗы 

Омга, Гали авылында су белән тәэмин 

итү челтәрләрен реконструкцияләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.2. Азнакай 

муниципаль 

районы 

Азнакай муниципаль районының 

Тымытык авылында, Буралы авылында, 

Чубар Абдул авылында, Туйка 

авылында һәм Азнакай шәһәрләрендә 

су белән тәэмин итү челтәрләрен 

капиталь ремонтлау, реконструкцияләү, 

төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.3. Аксубай 

муниципаль  

районы 

Аксубай муниципаль районының Яңа 

Чуваш Әдәмсуы, Иске Чуваш Әдәмсуы, 

Емелькино, Шомыртлы  авылларында 

һәм шәһәр тибындагы Аксубай 

поселогында су белән тәэмин итү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

челтәрләрен төзү һәм реконструкцияләү 

2.2.4. Актаныш 

муниципаль  

районы 

Актаныш муниципаль районының 

Богады һәм Иске Сәфәр авылларында 

суүткәргеч челтәрләрне 

реконструкцияләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.5. Алексеевск 

муниципаль 

районы 

Алексеевск муниципаль районының 

шәһәр тибындагы Алексеевск 

поселогында һәм Левашево авылында 

су белән тәэмин итү челтәрләрен 

реконструкцияләү, Лебяжье авылында 

су белән тәэмин итү челтәрләрен төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.6. Әлки 

муниципаль 

районы 

Әлки муниципаль районының Иске 

Чаллы авылында торак йортларны су 

белән тәэмин итү һәм су этем 

манарасын алыштыру, Югары Кәчи, 

Югары Әлки, Базарлы Матак 

авылларында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү, Базарлы 

Матак авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.7. Әлмәт 

муниципаль 

районы 

Әлмәт муниципаль районының Урсалы 

микрорайонында су белән тәэмин 

итүнең бүлү челтәрләрен төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.8. Апас 

муниципаль 

районы 

Апас муниципаль районының Дәвеш 

авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү, Тутай 

һәм Югары Ындырчы авылларында су 

белән тәэмин итү челтәрләрен капиталь 

ремонтлау  

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 20008,5 

2.2.9. Арча муни-

ципаль районы 

Арча муниципаль районының Кәче 

авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү, Урта 

Курса авылында һәм Арча шәһәренең 

Төньяк микрорайонында су белән 

тәэмин итү челтәрләрен төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.10. Әтнә 

муниципаль 

районы 

Әтнә муниципаль районының Яңа Әтнә 

һәм Ислейтар авылында су белән 

тәэмин итү челтәрләрен реконструк-

цияләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.11. Баулы 

муниципаль 

районы 

Баулы муниципаль районының 

Васькино Туйралы авылында су белән 

тәэмин итү челтәрләрен реконструк-

цияләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.12. Балтач 

муниципаль 

районы 

Балтач муниципаль районының Сала 

Көшкәт һәм Урта Көшкәт авылларында 

су алу өчен җир асты чыганакларыннан 

су алу җайланмасы, Смәел һәм 

Пышмара авылларын су белән тәэмин 

итү, шәһәр тибындагы Балтач 

поселогында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен төзү, Сырия, Мельничная, 

Чепья авылларын һәм шәһәр тибындагы 

Балтач поселогында су белән тәэмин 

итү челтәрләрен капиталь ремонтлау, 

Нөнәгәр авылында су челтәрләрен 

реконструкцияләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 31988,0 

2.2.13. Бөгелмә 

муниципаль 

районы 

Бөгелмә муниципаль районының 

Соколка авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү, 

Березовка поселогын су белән тәэмин 

итү, шәһәр тибындагы Карабаш 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 
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поселогында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен төзү  

2.2.14. Буа муниципаль 

районы 

Буа муниципаль районының Карлы һәм 

Янтуган авылларында су белән тәэмин 

итү системасын реконструкцияләү, Буа 

шәһәрендә, Тенкәш һәм Степановка 

авылларында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 49254,0 

2.2.15. Югары Ослан 

муниципаль 

районы 

Югары Ослан муниципаль районының 

Түбән Ослан авылында су белән тәэмин 

итү челтәрләрен реконструкцияләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.16. Биектау 

муниципаль 

районы 

Биектау муниципаль районының 

Березовка һәм Калинин авылларында су 

белән тәэмин итү челтәрләрен рекон-

струкцияләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.17. Чүпрәле 

муниципальный 

районы 

Чүпрәле муниципаль районының Кече 

Чынлы, Иске Чокалы һәм Иске Чүпрәле 

авылларында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен төзү, Иске Чүпрәле һәм 

Яңа Чүпрәле авылында су белән тәэмин 

итү челтәрләрен реконструкцияләү, 

Чуваш Бизнәсе, Мунчәли, Чуваш 

Ишлесе, Матак, Иске Ишле 

авылларында су челтәрләрен капиталь 

ремонтлау, Зур Аксу, Югары Чәке, 

Түбән Чәке, Иске Чәке, Кече Аксу 

авылларын су белән тәэмин итү, Югары 

Чәке, Түбән Чәке, Иске Чәке, Кече Аксу 

авылларын су белән тәэмин итү өчен 

чишмәләрне каптажлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 54346,5 

2.2.18. Алабуга 

муниципаль 

районы 

Алабуга муниципаль районының 

Малореченский поселогында һәм Морт 

авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.19. Зәй муниципаль 

районы 

Зәй муниципаль районының Сарапала, 

Сармашбаш һәм Старая Елань 

авылларында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.20. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Өтәшкә авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү, Садо-

вый поселогында су белән тәэмин итү 

системасын капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.21. Кайбыч 

муниципаль 

районы 

Кайбыч муниципаль районының 

Камыллы авылында су белән тәэмин 

итү челтәрләрен төзү, Кошман 

авылында су белән тәэмин итү 

системасын реконструкцияләү  

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.22. Кама Тамагы 

муниципаль 

районы 

Кама Тамагы муниципаль районының 

Сөйки һәм Каратал авылларында су 

белән тәэмин итү челтәрләрен 

реконструкцияләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.23. Кукмара 

муниципаль 

районы 

Кукмара муниципаль районының Зур 

Кукмара һәм Әсән-Елга авылларында су 

белән тәэмин итү челтәрләрен капиталь 

ремонтлау, Зур Кукмара һәм Зур Сәрдек 

авылларында суүткәргеч челтәрләрен 

реконструкцияләү, Манзарас авылында 

газүткәргеч һәм суүткәргеч челтәрләрен 

төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 11715,0 
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2.2.24. Лаеш 

муниципаль 

районы 

Лаеш муниципаль районының Лаеш 

шәһәрендә су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү, Хәерби 

авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 13708,0 

2.2.25. Лениногорск 

муниципаль 

районы 

Лениногорск муниципаль районының 

Иске Писмән авылында су белән тәэмин 

итү челтәрләрен төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.26. Мамадыш 

муниципаль 

районы 

Мамадыш муниципаль районының 

Мамадыш шәһәрендәге Төньяк 

поселогында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.27. Менделеевск 

муниципаль 

районы 

Менделеевск муниципаль районының 

Ык Тамагы авылында һәм Менделеевск 

шәһәрндә су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.28. Минзәлә 

муниципаль 

районы 

Минзәлә муниципаль районының 

Минзәлә шәһәрендәге Элеватор 

поселогында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен төзү, Минзәлә шәһәрендә 

һәм Тауасты Байлар авылында 

Тикшеренүчеләр урамы буенча су белән 

тәэмин итү челтәрләрен рекон-

струкцияләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.29. Мөслим 

муниципаль 

районы 

Мөслим муниципаль районының Татар 

Бүләр һәм Тойгелде авылларында су 

белән тәэмин итү челтәрләрен 

реконструкцияләү  

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.30. Түбән Кама 

муниципаль 

районы 

Түбән Кама муниципаль районының 

Олы Аты, Түбән Уратма авылларында 

су белән тәэмин итү челтәрләрен 

реконструкцияләү, Олы Афанас 

авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен капиталь ремонтлау  

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.31. Яңа Чишмә 

муниципаль 

районы 

Яңа Чишмә муниципаль районының  

Слобода Архангельская һәм Ленино 

авылларында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.32. Нурлат 

муниципаль 

районы 

Нурлат муниципаль районының Чишмә 

поселогында һәм Яңа Әмзә авылында 

су челтәрләрен реконструкцияләү, Яңа 

Әлмәт авылында суүткәргеч челтәр-

ләрен төзү  

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.33. Питрәч 

муниципаль 

районы 

Питрәч муниципаль районының 

Гильдеево, Питрәч авылларында су 

белән тәэмин итү челтәрләрен 

реконструкцияләү  

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.34. Балык Бистәсе 

муниципаль 

районы 

Балык Бистәсе муниципаль районының 

Күки авылында (2 нче чират) һәм шәһәр 

тибындагы Балык Бистәсе поселогында 

суүткәргеч челтәрләрен реконструк-

цияләү, Төньяк поселогында һәм Ямаш 

авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.35. Саба 

муниципаль 

районы 

Саба муниципаль районының Югары 

Отары авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү, Байлар 

Сабасы авылында (күпбалалы гаиләләр 

өчен) су белән тәэмин итү челтәрләрен 

төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 
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2.2.36. Сарман 

муниципаль 

районы 

Сарман муниципаль районының шәһәр 

тибындагы Җәлил поселогында су 

белән тәэмин итү челтәрләрен 

реконструкцияләү  

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.37. Спас муни-

ципаль районы 

Спас муниципаль районының Болгар 

шәһәрендә, Өчкүл авылында һәм Идел 

буе поселогында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү, Николь-

ское авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.38. Тәтеш 

муниципаль 

районы 

Тәтеш муниципаль районының Тәтеш 

шәһәрендә, Кошки һәм Долгая поляна 

авылларында су челтәрләрен рекон-

струкцияләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.39. Тукай 

муниципаль 

районы 

Тукай муниципаль районының Мусабай 

Завод авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү, Иске 

Җирекле һәм Мәләкәс авылларына 

кадәр су бирү җайланмасын төзелеше 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.40. Теләче 

муниципаль 

районы 

Теләче муниципаль районының Теләче 

авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.41. Чирмешән 

муниципаль 

районы 

Чирмешән муниципаль районының 

Чирмешән, Сосновка һәм Күтәмә 

авылларында суүткәргеч челтәрләрен 

реконструкцияләү, Кече Чыгтай 

поселогында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 30436,0 

2.2.42. Чистай 

муниципаль 

районы 

Чистай муниципаль районының 

Данауровка һәм Чулпан авылларында 

су белән тәэмин итү челтәрләрен төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.43. Ютазы 

муниципаль 

районы 

Ютазы муниципаль районының 

Кәрәкәшле поселогында су белән 

тәэмин итү челтәрләрен капиталь 

ремонтлау, Бәйрәкә һәм Бәйрәкә-Тамак 

авылларында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8708,0 

2.2.44. Казан шәһәре Казан шәһәренең Җиңү проспектыннан 

Салмачи поселогының Үзәк урамына 

кадәр суүткәргеч төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 32606,0 

2.2.45. Яр Чаллы 

шәһәре 

Яр Чаллы шәһәренең Подсолнухи 

поселогына, Суар, Элеватор тавы 

поселокларында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен төзү, Кумыс авылында су 

белән тәэмин итү челтәрләрен капиталь 

ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 17200,0 

2.2.46. Татарстан Рес-

публикасының 

торак пунктлары 

Бүленмәгән лимит объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 14500,0 

2.2.47. Татарстан Рес-

публикасының 

торак пунктлары 

ПТЭ объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 60750,0 

2.2 бүлекчә буенча   650000,0 

2.3. Су чыгару системаларын модернизацияләү 

2.3.1. Азнакай 

муниципаль 

районы 

Азнакай муниципаль районының 

Азнакай шәһәрендәге Көньяк-

Көнчыгыш микрорайонында 

канализация насос станциясен 

проектлаштыру 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 1500,0 

2.3.2. Аксубай 

муниципаль 

Аксубай муниципаль районының шәһәр 

тибындагы Аксубай поселогында су 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 1270,0 
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районы чыгару системасын капиталь ремонтлау 

2.3.3. Аксубай 

муниципаль 

районы 

Аксубай муниципаль районының шәһәр 

тибындагы Аксубай поселогында 

биологик чистарту корылмаларының 

ләм карталарын капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 6000,0 

2.3.4. Арча муни-

ципаль районы 

Арча муниципаль районының Арча 

шәһәрендәге Төньяк микрорайонында 

канализация челтәрләрен төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 7600,0 

2.3.5. Балтач 

муниципаль 

районы 

Балтач муниципаль районының Балтач 

авылында су чыгару системасын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 4750,0 

2.3.6. Буа муниципаль 

районы 

Буа муниципаль районының Буа 

шәһәрендә биологик чистарту 

корылмаларын капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 10000,0 

2.3.7. Югары Ослан 

муниципаль 

районы 

Югары Ослан муниципаль районының 

Югары Ослан авылында су чыгару 

системасын капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 13300,0 

2.3.8. Биектау 

муниципаль 

районы 

Биектау муниципаль районының 

Биектау авылында биологик чистарту 

корылмаларын капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 1000,0 

2.3.9. Алабуга 

муниципаль 

районы 

Алабуга муниципаль районының 

Алабуга шәһәрендә Округ шоссесы 

буенча Танай шоссесыннан 5 нче 

канализация насос станциясенә кадәр 

канализациянең үзе агып төшә торган 

коллекторларын һәм басымлы торба 

үткәргечләрен реконструкцияләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 10000,0 

2.3.10. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Зеленодольск шәһәрендә биологик 

чистарту корылмаларын капиталь 

ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 14000,0 

2.3.11. Кама Тамагы  

муниципаль 

районы 

Кама Тамагы муниципаль районының 

шәһәр тибындагы Кама Тамагы 

поселогында су чыгару системасын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 4000,0 

2.3.12. Мамадыш 

муниципаль 

районы 

Мамадыш муниципаль районының 

Мамадыш шәһәрендә челтәрләре булган 

канализация насос станциясен төзү һәм 

канализация чистарту корылмаларын 

төзеп бетерү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 20000,0 

2.3.13. Менделеевск 

муниципаль 

районы 

Менделеевск муниципаль районының 

Тихоново авылында челтәрләре булган 

чистарту корылмаларын төзү  

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 2000,0 

2.3.14. Менделеевск 

муниципаль 

районы 

Менделеевск муниципаль районының 

Тихоново авылында су чыгару 

челтәрләрен капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 1000,0 

2.3.15. Менделеевск 

муниципаль 

районы 

Менделеевск муниципаль районының 

Менделеевск шәһәрендә (Гунин урамы) 

су үткәрү челтәрләрен капиталь 

ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 3650,0 

2.3.16. Мөслим 

муниципаль 

районы 

Мөслим муниципаль районының 

Мөслим авылында биологик чистарту 

корылмаларын капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 10000,0 

2.3.17. Балык Бистәсе 

муниципаль 

районы 

Балык Бистәсе муниципаль районының 

шәһәр тибындагы Балык Бистәсе 

поселогында канализация чистарту 

корылмаларын капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 20000,0 

2.3.18. Саба 

муниципаль 

районы 

Саба муниципаль районының шәһәр 

тибындагы Байлар Сабасы поселогында 

су чыгару системасын капиталь 

ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8000,0 
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2.3.19. Сарман 

муниципаль 

районы 

Сарман муниципаль районының Сарман 

авылында су чыгару системасын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 1000,0 

2.3.20. Сарман 

муниципаль 

районы 

Сарман муниципаль районының Сарман 

авылында биологик чистарту 

корылмаларындагы хлораторлы 

җайланманы капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 1400,0 

2.3.21. Сарман 

муниципаль 

районы 

Сарман муниципаль районының Җәлил 

поселогында су чыгару системасын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 7500,0 

2.3.22. Спас муни-

ципаль районы 

Спас муниципаль районының Болгар 

шәһәрендә биологик чистарту 

корылмаларының 3 нче линиясен 

проектлаштыру 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 2800,0 

2.3.23. Спас муни-

ципаль районы 

Спас муниципаль районының Болгар 

шәһәрендә су чыгару системасын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 4330,0 

2.3.24. Тәтеш  

муниципаль 

районы 

Тәтеш муниципаль районының Тәтеш 

шәһәрендә биологик чистарту 

корылмаларының су чыгару системасын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 12000,0 

2.3 бүлекчә буенча барлыгы 167100,0 

2.4. Канализация системалары челтәрләрен һәм корылмаларын төзү һәм капиталь ремонтлау 

2.4.1. Аксубай 

муниципаль 

районы 

Аксубай муниципаль районының шәһәр 

тибындагы Аксубай поселогында 

басымлы һәм үзе агып төшә торган 

канализация челтәрләре белән 

канализация насос станциясен төзү  

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 7725,0 

2.4.2. Арча муни-

ципаль районы 

Арча муниципаль районының Арча 

шәһәрендә басымлы һәм үзе агып төшә 

торган канализация челтәрләре белән 

канализация насос станциясен төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 4425,0 

2.4.3. Балтач 

муниципаль 

районы 

Балтач муниципаль районының Балтач 

авылында үзе агып төшә торган 

канализация челтәрләрен төзү, Кариле, 

Олы Норма авылларында канализация 

челтәрләрен капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 20275,0 

2.4.4. Югары Ослан 

муниципаль 

районы 

Югары Ослан муниципаль районының 

Югары Ослан авылында канализация 

челтәрләрен төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8725,0 

2.4.5. Биектау 

муниципаль 

районы 

Биектау муниципаль районының 

Биектау авылында үзәк канализация 

челтәрләрен капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 23550,0 

2.4.6. Лениногорск 

муниципаль 

районы 

Лениногорск муниципаль районының 

Шөгер һәм Зеленая Роща 

поселокларында үзе агып төшә торган 

канализация челтәрләрен төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 8425,0 

2.4.7. Мамадыш 

муниципаль 

районы 

Мамадыш муниципаль районының 

Мамадыш шәһәрендә канализация 

челтәрләрен төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 45000,0 

2.4.8. Мөслим 

муниципаль 

районы 

Мөслим муниципаль районының 

Мөслим авылында басымлы һәм үзе 

агып төшә торган канализация 

челтәрләре белән канализация насос 

станциясен төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 7725,0 

2.4.9. Спас муни-

ципаль районы 

Спас муниципаль районының Болгар 

шәһәрендә басымлы һәм үзе агып төшә 

торган канализация челтәрләре белән 

канализация насос станциясен төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 6225,0 

2.4.10. Тәтеш 

муниципаль 

Тәтеш муниципаль районының Тәтеш 

шәһәрендә канализация челтәрләрен 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 17925,0 
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районы төзү 

2.4 бүлекчә буенча барлыгы 150000,0 

2.5. Газүткәргечләр төзү, блок-модульле су кайнату казаннарын урнаштыру 

2.5.1. Татарстан Рес-

публикасының 

торак пунктлары 

Бүленмәгән лимит объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 150846,0 

2.5.2. Татарстан Рес-

публикасының 

торак пунктлары 

ПТЭ объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 11354,0 

2.5 бүлекчә буенча барлыгы   162200,0 

2.6. Башкасы 

2.6.1. Әлмәт 

муниципаль 

районы 

Әлмәт шәһәренең канализация чистарту 

корылмаларын реконструкцияләү 

объект ТАһТКХМ, 

ҖҮО 

ТРБ 216517,2 

2.6.2. Әлмәт 

муниципаль 

районы 

Әлмәт шәһәренең канализация чистарту 

корылмаларын реконструкцияләү 

объект ТАһТКХМ, 

ҖҮО 

ФБ 299000,0 

2.6.3. Актаныш 

муниципаль 

районы 

Актаныш муниципаль районының 

Качкын авылында суүткәргеч 

челтәрләрен төзү һәм аның проект-

смета документларын эшләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 4195,5 

2.6.4. Алексеевск 

муниципаль 

районы 

Алексеевск муниципаль районының 

шәһәр тибындагы Алексеевск посе-

логында чистарту корылмаларын төзү 

буенча проект-смета документларын 

эшләү  

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

ТРБ 3500,0 

2.6.5. Әлмәт 

муниципаль 

районы 

Алексеевск муниципаль районында 

«Сәләт» яшьләр үзәге» дәүләт бюджет 

учреждениесенең «Фәнсар» фәнни-

белем бирү үзәге территориясендә агып 

төшә торган хуҗалык-көнкүреш 

суларын тирәнтен биологик чистарту 

станциясен төзү буенча проект-

тикшеренү эшләрен башкару  

объект ТАһТКХМ, 

БИТИ, 

ҖҮО 

БРТ 773,13 

2.6.6. Апас 

муниципаль 

районы 

Апас муниципаль районының шәһәр 

тибындагы Аксубай поселогында 

канализация чистарту корылмаларын 

проектлаштыру, капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

БРТ 47000,0 

2.6.7. Баулы 

муниципаль 

районы 

Баулы муниципаль районының Баулы 

шәһәрендә су чыгару системасын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 
БРТ 26726,57 

2.6.8. Балтач 

муниципаль 

районы 

Балтач муниципаль районының Чепья 

авылында гыйбадәтханә бинасының 

җылылык белән тәэмин итү системасы 

буенча проект-смета документларын 

эшләү һәм аны техник яңарту 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

БРТ 536,0 

2.6.9. Бөгелмә 

муниципаль 

районы 

Бөгелмә муниципаль районының шәһәр 

тибындагы Карабаш поселогында 

чистарту корылмаларын төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 
БРТ 117853,35 

2.6.10. Буа муниципаль 

районы 

Буа муниципаль районының Буа 

шәһәрендә су белән тәэмин итү һәм су 

чыгару системаларын проектлаштыру, 

капиталь ремонтлау һәм төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

БРТ 150000,0 

2.6.11. Буа муниципаль 

районы 

Буа муниципаль районының Буа 

шәһәрендә «Дельфин» спорт 

комплексы» муниципаль бюджет 

учреждениесенең һәм «Юность» 

балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе» 

муниципаль бюджет өстәмә белем бирү 

учреждениесенең йөзү бассейны 

биналарына кадәр кайнар су белән 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 
БРТ 2580,06 
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тәэмин итүнең килә торган челтәрләрен 

ремонтлау 

2.6.12. Югары Ослан 

муниципаль 

районы 

Югары Ослан муниципаль районының 

Югары Ослан авылында су чыгару 

системаларын капиталь ремонтлау  

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

БРТ 3798,7 

2.6.13. Биектау 

муниципаль 

районы 

Биектау муниципаль районының 

Калинин авылында «Карадениз» мәчете 

бинасын җылылык белән тәэмин итү 

системасын техник яңарту һәм аның 

проект-смета документларын эшләү  

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 
БРТ 540,0 

2.6.14. Чүпрәле 

муниципаль 

районы 

Чүпрәле муниципаль районының 

Югары Каракитә һәм Түбән Каракитә 

авылларында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен төзү   

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

БРТ 4776,9 

2.6.15. Чүпрәле 

муниципаль 

районы 

Чүпрәле муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

системасын төзү  

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

БРТ 50000,0 

2.6.16. Алабуга 

муниципаль 

районы 

Алабуга муниципаль районының 

Тарлау поселогында су чыгару 

системаларын капиталь ремонтлау 

буенча проект-смета документларын 

эшләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 
БРТ 

4829,76 

2.6.17. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Зеленодольск шәһәрендә Башкала 

урамы буенча канализация коллекторын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

БРТ 39166,68 

2.6.18. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Зеленодольск шәһәрендә су чыгару 

системаларын капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 
БРТ 17391,63 

2.6.19. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Зеленодольск шәһәрендә Энгельс 

урамы буенча 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 

24 нче торак йортларны төзекләндерү 

һәм аларга килә торган комму-

никацияләрне төзү 

объект ТАһТКХМ, 

БИТИ, 

ҖҮО 

БРТ 68340,87 

2.6.20. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районы 

объектларында проект-тикшеренү 

эшләрен башкару 

объект ТАһТКХМ, 

БИТИ, 

ҖҮО 

БРТ 3399,29 

2.6.21. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Зеленодольск шәһәрендә Сәйдәшев 

урамы, «Б» төзелеш кварталы 

проспекты, 12, 13, 14, 15 нче позиция 

буенча торак йортларга тышкы 

инженерлык челтәрләрен төзү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

БРТ 7371,48 

2.6.22. Кама Тамагы 

муниципаль 

районы 

Кама Тамагы муниципаль районының 

шәһәр тибындагы Тенеш поселогында 

су белән тәэмин итү системаларын 

проектлаштыру һәм төзү  

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

БРТ 5325,5 

2.6.23. Кукмара 

муниципаль 

районы 

Кукмара муниципаль районының шәһәр 

тибындагы Кукмара поселогында 

җәмәгать мунчасы итеп су кайнату 

казаннары бинасын реконструкцияләү 

объект ТАһТКХМ, 

БИТИ, 

ҖҮО 

БРТ 10000,0 

2.6.24. Лаеш 

муниципаль 

районы 

Лаеш муниципаль районының Габи-

шево авылында КНС-57 нче кана-

лизация насос станциясеннән КНС-58 

нче канализация насос станциясенә 

кадәрге участокта канализация 

коллекторларын капиталь ремонлау 

эшләрен үткәрүгә проект-смета 

документларын эшләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

БРТ 7500,0 
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2.6.25. Лаеш 

муниципаль 

районы 

Лаеш муниципаль районының Сокуры 

һәм Столбище авылларында су чыгару 

системасын төзү буенча проект-смета 

документларын эшләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

БРТ 6265,7 

2.6.26. Лаеш 

муниципаль 

районы 

Лаеш муниципаль районының 

Матюшино авылында «Республика 

клиник неврология үзәге» дәүләт 

автоном сәламәтлек саклау 

учреждениесенең тернәкләндерү бүлеге 

бинасының җылыту системасын 

проектлаштыру һәм техник яңадан 

җиһазландыру 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 
БРТ 15225,86 

 

2.6.27. Мамадыш 

муниципаль 

районы 

Мамадыш муниципаль районының 

Мамадыш шәһәрендә канализация 

чистарту корылмаларын төзү буенча 

проект-смета документларын эшләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

БРТ 2000,0 

2.6.28. Менделеевск 

муниципаль 

районы 

Менделеевск муниципаль районының 

Менделеевск шәһәрендә Гунин урамы 

буенча, септика урнаштырып, хуҗалык-

көнкүреш канализациясе челтәрләрен 

капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

БРТ 819,07 

2.6.29. Менделеевск 

муниципаль 

районы 

Менделеевск муниципаль районының 

Менделеевск шәһәрендә мунча төзү 

объект ТАһТКХМ, 

БИТИ, 

ҖҮО 

БРТ 16097,76 

2.6.30. Минзәлә 

муниципаль 

районы 

Минзәлә муниципаль районының 

Минзәлә шәһәре янындагы 

территорияне төзекләндереп мунчага 

капиталь ремонт ясау 

объект ТАһТКХМ, 

БИТИ, 

ҖҮО 

БРТ 23361,86 

2.6.31. Минзәлә 

муниципаль 

район 

Минзәлә муниципаль районының 

Минзәлә шәһәрендәге мунчаның 

җылылык белән тәэмин итү 

системаларын проектлаштыру һәм 

техник яңадан җиһазландыру 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

БРТ 8720,71 

2.6.32. Нурлат 

муниципаль 

районы 

Нурлат муниципаль районының Нурлат 

шәһәрендә су чыгару системаларын 

капиталь ремонтлау буенча проект-

смета документларын эшләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 
БРТ 8800,0 

2.6.33. Балык Бистәсе 

муниципаль 

районы 

Балык Бистәсе муниципаль районының 

шәһәр тибындагы Балык Бистәсе 

поселогында су белән тәэмин итү 

системаларын капиталь ремонтлау 

буенча проект-смета документларын 

эшләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

БРТ 3000,0 

2.6.34. Саба 

муниципаль 

районы 

Саба муниципаль районының Урман 

хуҗалыгы поселогында чистарту 

корылмаларын проектлаштыру һәм төзү  

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

БРТ 16143,5 

2.6.35. Саба 

муниципаль 

районы 

Саба муниципаль районының 

Шәмәрдән авылы янындагы 

территорияне төзекләндереп мунча 

бинасының проект эшләрен башкару, 

аны капиталь ремонтлау 

объект ТАһТКХМ, 

БИТИ, 

ҖҮО 

БРТ 15727,82 

2.6.36 Тукай 

муниципаль 

районы 

Тукай муниципаль районының 

Комсомолец поселогында канализация 

чистарту корылмаларын төзү буенча 

проект-смета документларын эшләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

БРТ 2200,0 

2.6.37. Тукай 

муниципаль 

районы 

Тукай муниципаль районының Биклән 

авылында су белән тәэмин итү, су 

чыгару, газ белән тәэмин итү буенча 

инженерлык челтәрләренә проект-смета 

документларын эшләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 
БРТ 6200,0 
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2.6.38. Казан шәһәре  Казан шәһәрендәге «Динамо» спорт 

үзәге» коммерциягә карамаган автоном 

оешмасының су белән тәэмин итү 

системаларын капиталь ремонтлау, 

басымлы канализация трассасын төзү, 

проект-смета документларын эшләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

БРТ 15400,0 

2.6.39. Казан шәһәре Казан шәһәренең Совет районындагы 

«Саләх» мәчете бинасын җылылык 

белән тәэмин итү системасы буенча 

проект-смета документларын эшләү һәм 

аны техник яңадан җиһазландыру 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

БРТ 375,0 

2.6.40. Яр Чаллы 

шәһәре 

Яр Чаллы шәһәренең канализация 

коллекторына тоташу урынына кадәр 

Тукай муниципаль районының Калмаш 

авылы, Яңа поселогының басымлы 

канализация коллекторын капиталь 

ремонтлау буенча проект-смета 

документларын эшләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 
БРТ 3010,0 

2.6.41. Татарстан 

Республикасы 

торак пунктлары 

Татарстан Республикасының торак 

пунктларында төзелгән газүткәргеч-

ләргә техник хезмәт күрсәтү һәм аларны 

эксплуатацияләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 
БРТ 3658,9 

2.6.42. Татарстан 

Республикасы 

торак пунктлары 

Татарстан Республикасы исеменнән 

товарлар кайтартуга, эшләр башкаруга, 

хезмәтләр күрсәтүгә төзелгән дәүләт 

килешүләре шартлары нигезендә  

2017 елда түләнергә тиеш булган 

товарлар кайтартуга, эшләр башкаруга, 

хезмәтләр күрсәтүгә түләү, тиешле 

бюджет ассигнованиеләрен арттыру 

өчен 2018 елның 1 гыйнварына 

Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасының калган өлеше 

объект ТАһТКХМ, 

БИТИ, 

ҖҮО 

БРТ 36050,47 

2.6.43. Татарстан Рес-

публикасы торак 

пунктлары 

Бүленмәгән лимит - ТАһТКХМ, 

ҖҮО 

БРТ 1538411,18 

2.6 бүлекчә буенча барлыгы   2812590,45 

2 бүлек буенча барысы 4520149,64 

3. Төзекләндерү 

3.1. Буа муниципаль 

районы 

Буа муниципаль районының 

Космовский, Ефремов һәм Мәктәп 

урамнарындагы йөри торган юллар 

өлешенең ясалма яктырткычлар 

челтәрләрен төзү буенча проект-смета 

документларын эшләү 

объект ТАһТКХМ, 

ГФ, ҖҮО 

БРТ 2488,23 

3.2. Татарстан Рес-

публикасы торак 

пунктлары 

Бүленмәгән лимит - ТАһТКХМ, 

БИТИ, 

ҖҮО 

БРТ 258569,57 

3 бүлек буенча барысы 261057,8 

4. Башкасы 

4.1. Татарстан Рес-

публикасы торак 

пунктлары 

Казан шәһәрендә шәхси җылылык 

пунктлары җиһазын һәм, булганда, 

күтәрүче насос җайланмаларын 

урнаштыру чараларын тормышка 

ашыру максатларында, «Татарстан 

Республикасының инженерлык 

челтәрләрен капиталь төзү һәм энергия 

саклаучы технологияләрне үстерү 

идарәсе» акционерлар җәмгыятенең 

устав капиталына акча түләү 

- ТР ҖһММ, 

ҖҮО 

БРТ 800000,0 

4.2. Татарстан Рес- Бүленмәгән лимит  ТАһТКХМ, БРТ 12497,4 
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публикасы торак 

пунктлары 

БИТИ, 

ҖҮО 

4 бүлек буенча барлыгы   812497,4 

2018 ел буенча БАРЫСЫ 5654382,54* 

 

*Чараларны финанслау күләмен исәпкә алмыйча: 

заманча шәһәр мохитен формалаштыру буенча – 2 655 108,9 мең сум (шул исәптән 2 000 000,0 мең 

сумы – Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән; 655 108,9 мең сумы – федераль бюджет 

акчасы исәбеннән), 2018 – 2022 елларга «Татарстан Республикасы территориясендә заманча шәһәр мохитен 

формалаштыру» дәүләт программасында исәпкә алынган; 

торак төзелешен үстерү программаларын стимуллаштыру буенча – 1 733 178,9 мең сум (шул 

исәптән 519 953,7 мең сумы – Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән; 1 213 225,2 мең сумы – 

федераль бюджет акчасы исәбеннән), «2014 – 2020 елларга территорияләрне комплекслы үзләштерү һәм 

үстерү проектларын тормышка ашыру» ярдәмче программасында исәпкә алынган. 

Кулланылган кыскартмалар исемлеге: 

ТРБ – Татарстан Республикасы бюджеты; 

ФБ – җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы; 

МШ фонды – «Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциягә карамаган оешмасы акчасы»; 

ТР ТАһТКХМ – Татарстан Республикасының Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык 

министрлыгы; 

ҖҮО – Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең җирле үзидарә органнары; 

ТРФМ – Татарстан Республикасының Финанс министрлыгы; 

ТРИМ – Татарстан Республикасының Икътисад министрлыгы; 

ТР ҖһММ – Татарстан Республикасының Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы; 

ИВФ КБО – «Татарстан Республикасының Инвестиция-венчур фонды» коммерциягә карамаган 

оешмасы; 

ГФ – «Татарстан Республикасының Газлаштыру, энергия саклау технологияләре һәм инженер 

челтәрләрен үстерү фонды» дәүләт казна учреждениесе; 

БИТИ – «Татарстан Республикасының Баш инвестиция-төзелеш идарәсе» дәүләт казна 

учреждениесе; 

км – километр; 

СКВ – скважина; 

СЭБ – суэтем башнясы; 

ПТЭ –  проект-тикшеренү эшләре; 

ф – фатир.»; 

 

«2017 елда Татарстан Республикасының муниципаль берәмлекләре 

территориясендә заманча шәһәр мохитен формалаштыру» ярдәмче программасына 

теркәлгән 2 нче кушымтаның 68 нче пунктында: 

3 графада «Казан (Идел буе) федераль университеты скверы» сүзләрен «Ленин 

бакчасы» скверы» сүзләренә алыштырырга; 

4 графада «Казан шәһәре, Кремль урамы» сүзләрен «Казан шәһәре, Пушкин 

урамы» сүзләренә алыштырырга; 

 

«2014 – 2020 елларга архитектура, шәһәр төзү, төзелеш, төзелеш 

материаллары сәнәгате өлкәсендә, торак өлкәсендә һәм коммуналь хуҗалыкта 

дәүләт сәясәтен тормышка ашыру» ярдәмче программасында (алга таба – 5 нче 

ярдәмче программа): 

5 нче ярдәмче программаның исемендә «2014 – 2020 елларга» сүзләрен  

«2014 – 2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 

5 нче ярдәмче программа паспортында: 
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«Ярдәмче программа исеме» юлында «2014 – 2020 елларга» сүзләрен  

«2014 – 2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 

«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» һәм 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре 

һәм чыганаклары» юлларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче программаны 

тормышка ашыру 

вакытлары һәм этаплары 

2014 – 2021 еллар. 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру этаплары 

бүленми  

Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп, Ярдәмче 

программаны финанслау 

күләме һәм чыганаклары 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

3 742 329,0 тыс.рублей мең сум тәшкил итә, шул 

исәптән:  
(мең сум) 

Ел 

 

Татарстан Республикасы бюджет акчасы 

күләме 

2014 493316,3 

2015 456392,7 

2016 472898,4 

2017 533014,8 

2018 471347,0 

2019 417627,7 

2020 429552,1 

2021 468180,0 

Барысы 3742329,0 
 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында 

була һәм аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен 

исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш 

 

«Ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан 

көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлында: 

беренче абзацта «2020 ел ахырына» сүзләрен «2021 ел ахырына» сүзләренә 

алыштырырга; 

өченче абзацта «2020 елга кадәр» сүзләрен «2021 елга кадәр» сүзләренә 

алыштырырга; 

бишенче абзацта «27,3» саннарын «27,6» саннарына алыштырырга; 

5 нче ярдәмче программаның 2 бүлегендә: 

җиденче абзацта «2020 ел йомгаклары буенча» сүзләрен «2021 ел йомгаклары 

буенча» сүзләренә алыштырырга; 

унберенче абзацта «2020 елга кадәр» сүзләрен «2021 елга кадәр» сүзләренә 

алыштырырга; 

егерменче абзацта «2014 – 2020 еллар» сүзләрен «2014 –  

2021 еллар» сүзләренә алыштырырга; 

5 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән 3 742 329,мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 
                                                                                  (мең сум) 

Ел 

 

Татарстан Республикасы бюджет акчасы күләме 

2014 493316,3 

2015 456392,7 

2016 472898,4 

2017 533014,8 

2018 471347,0 

2019 417627,7 

2020 429552,1 

2021 468180,0 

Барысы 3742329,0 
 

Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, тиешле 

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

5 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә; 

 

«Энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү» ярдәмче 

программасында (алга таба – 6 нчы ярдәмче программа): 

6 нчы ярдәмче программа паспортында: 
«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында 

«2016 – 2020 еллар» сүзләрен «2016 – 2021 еллар» сүзләренә алыштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре һәм 

чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп, Ярдәмче 

программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

4 880 616,7 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 
 (мең сум) 

Ел  Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

күләме  

2016 686565,5 

2017 968037,8 

2018 294900,0 

2019 977037,8 

2020 977037,8 

2021 977037,8 

Барысы 4880616,7 

Искәрмә: Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре фаразлау характерында була һәм аларга 

тиешле елга һәм план чорына бюджет проекты 

формалаштырганда ел саен ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш. 

Федераль бюджет акчасы ел саен төзелә торган 

шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә 

билгеләнәчәк»; 
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«Ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан 

көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлында: 

беренче абзацта «2020 ел ахырына» сүзләрен «2021 ел ахырына» сүзләренә 

алыштырырга; 

өченче абзацта «35,4»  саннарын «35,3» саннарына алмаштырырга; 

дүртенче абзацта «17,2» саннарын «17,1» саннарына алмаштырырга; 

бишенче абзацта «32,7» саннарын «32,6» саннарына алмаштырырга; 

6 нчы ярдәмче программаның 2 бүлегендә: 

тугызынчы абзацта «2020 ел йомгаклары буенча» сүзләрен «2021 ел 

йомгаклары буенча» сүзләренә алыштырырга; 

унберенче абзацта «35,4» саннарын «35,3» саннарына алыштырырга; 

уникенче абзацта «17,2»  саннарын «17,1» саннарына алыштырырга; 
унөченче абзацта «32,7» саннарын «32,6» саннарына алыштырырга; 

уналтынчы абзацта «2016 – 2020 еллар» сүзләрен «2016 –  

2021 еллар» сүзләренә алыштырырга 

6 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 4 880 616,7 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән:  
 (мең сум) 

Ел  Татарстан Республикасы бюджеты акчасы күләме  

2016 686565,5 

2017 968037,8 

2018 294900,0 

2019 977037,8 

2020 977037,8 

2021 977037,8 

Барысы 4880616,7 

 

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында була һәм алар ел саен 

тәгаенләнергә тиеш.»; 

6 нчы ярдәмче программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


