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 2018 ел, 24 сентябрь 841 

 

 

 

 

 
Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «2014 – 2021 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 карары белән расланган «2014 – 
2021 елларга Татарстан Республикасы 
халкын сыйфатлы торак һәм торак-
коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү 
белән тәэмин итү» дәүләт 
программасына үзгәрешләр кертү 
хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2021 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 карары белән (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; 2018 ел, 22 сентябрь, 840 нчы карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 – 2021 елларга Татарстан 

Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре 
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күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт программасына (алга таба – Программа) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны 

финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре 

Программаны финанслауның гомуми күләме 105 407 582,9 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 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 17910521,2 10646768,6 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  

Барысы 105407582,9 63218159,6 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»; 
 

3 нче бүлекне 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 105 407 582,9 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 
(мең сум ) 

Ел  Барлык 

акча 

Татарстан 

Республи-

касы 

бюджеты 

акчасы  

Җәлеп итәргә планлаштырыла торган 

федераль 

бюджет 

акчасы 

Дәүләт корпо-

рациясе – Торак-

коммуналь хуҗа-

лыкны реформа-

лаштыруга 

булышлык 

күрсәтү фонды 

акчасы 

«Моношәһәр-

ләрне үсте-

рү фонды» 

коммерция-

чел булма-

ган оешма 

акчасы 

җирле 

бюджет-

лар акчасы 

бюджеттан 

тыш 

чыганак-

лар  

акчасы 

2014 8096056,1 2455333,2 93697,7 2305397,7 - 1071945,0 2169682,5 
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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 17910521,2 10646768,6 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 

105407582,9 63218159,6 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.»; 

Программага теркәлгән кушымтада: 

«ИВФ КБО тарафыннан эшләнгән 2016 – 2020 елларга Татарстан Рес-

публикасының социаль тармакларын һәм иҗтимагый инфраструктурасын үстерү 

концепциясен тормышка ашыру кысаларында торак-коммуналь хуҗалык һәм төзек-

ләндерү объектларын төзү, реконструкцияләү, модернизацияләү һәм капиталь 

ремонтлау чаралары» юлындагы 18 графада «*» билгесен «3500,0 ТРБ» сүзләренә 

алыштырырга; 

«Дәүләт программасы буенча барлыгы, шул исәптән:» юлындагы 18 графада 

«14410,5» саннарын «17910,5» саннарына алыштырырга; 

«Татарстан Республикасы бюджеты» юлындагы 18 графада «7146,8» саннарын 

«10646,8» саннарына алыштырырга; 
 

«2014 – 2021 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 – Ярдәмче программа): 

Ярдәмче программа паспортының «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                    

42 462 560,7 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 

(мең сум) 

Ел Барлык акча Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

җәлеп итергә 

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 
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2018 9154382,5 8431334,4 299000,0 424048,1 

2019 4827946,7 4827946,7 - - 

2020 4180520,3 4180520,3 - - 

2021 4180520,3 4180520,3 - - 

Барлыгы 42462560,7 41209194,1 299999,0 954366,7 

 

Искәрмә: Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз 

характерында була һәм аларга, төрле дәрәҗәләрдәге бюджетлар 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә 

тиеш»; 
 
 

3 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Программаны финанслауның гомуми күләме 42 462 560,7 сум тәшкил итә, 

шул исәптән: 
                                                                                                  (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 9154382,5 8431334,4 299000,0 424048,1 

2019 4827946,7 4827946,7 - - 

2020 4180520,3 4180520,3 - - 

2021 4180520,3 4180520,3 - - 

Барлыгы 42462560,7 41209194,1 299999,0 954366,7 

 

Искәрмә: Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында 

була һәм аларга, төрле дәрәҗәләрдәге бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, 

төзәтмәләр кертелергә тиеш.»; 

Ярдәмче программага теркәлгән 1 нче кушымтада: 

«ИВФ КБО тарафыннан эшләнгән 2016 – 2020 елларга Татарстан Рес-

публикасының социаль тармакларын һәм иҗтимагый инфраструктурасын үстерү 

концепциясен тормышка ашыру кысаларында торак-коммуналь хуҗалык һәм төзек-

ләндерү объектларын төзү, реконструкцияләү, модернизацияләү һәм капиталь 

ремонтлау чаралары» юлындагы 16 графада «*» билгесен «3500000,0 ТРБ» 

сүзләренә алыштырырга; 

«Ярдәмче программа буенча барлыгы, шул исәптән:» юлындагы 16 графада 

«5654382,5» саннарын «9154382,5» саннарына алыштырырга; 

«Татарстан Республикасы бюджеты» юлындагы 16 графада «4931334,4» 

саннарын «8431334,4» саннарына алыштырырга; 
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Ярдәмче программага теркәлгән 2 нче кушымтада: 

3 нче таблицаның 4.1 нче пунктында: 

3 графаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«ИВФ КБО тарафыннан эшләнгән 2016 – 2020 елларга Татарстан Рес-

публикасының социаль тармакларын һәм иҗтимагый инфраструктурасын үстерү 

концепциясен тормышка ашыру кысаларында торак-коммуналь хуҗалык һәм төзек-

ләндерү объектларын төзү, реконструкцияләү, модернизацияләү һәм капиталь 

ремонтлау чаралары»; 

5 графаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«ТАһТКХМ, ИВФ КБО, ТР ФМ, ТР ИМ»; 

4 нче таблицада: 

«4 бүлек буенча барлыгы» юлыннан соң түбәндәге эчтәлекле юллар өстәргә: 

 
«5. ИВФ КБО тарафыннан эшләнгән 2016 – 2020 елларга Татарстан Рес-публикасының социаль тармакларын һәм 

иҗтимагый инфраструктурасын үстерү концепциясен тормышка ашыру кысаларында торак-коммуналь хуҗалык һәм 

төзекләндерү объектларын төзү, реконструкцияләү, модернизацияләү һәм капиталь ремонтлау чаралары 

5.1. Татарстан Рес-

публикасының 

торак пунктлары 

ИВФ КБО тарафыннан эшләнгән 2016 – 

2020 елларга Татарстан Республикасы-

ның социаль тармакларын һәм 

иҗтимагый инфраструктурасын үстерү 

концепциясен тормышка ашыру 

кысаларында торак-коммуналь хуҗалык 

һәм төзекләндерү объектларын төзү, 

реконструкцияләү, модернизацияләү 

һәм капиталь ремонтлау чаралары 

- ТАһТКХМ, 

ИВФ КБО, 

ТР ФМ, ТР 

ИМ 

ТРБ 3500000,0 

5 бүлек буенча барлыгы   3500000,0»; 

 

 

«2018 ел буенча барысы» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«2018 ел буенча барысы 9154382,54 *». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


