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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2025 елларга 

Татарстан Республикасы мәгарифен һәм 

фәнен үстерү» дәүләт программасын 

раслау турында» 2014 ел, 22 февраль,  

110 нчы карары белән расланган «2014 – 

2025 елларга Татарстан Республикасы 

мәгарифен һәм фәнен үстерү» дәүләт 

программасына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2025 елларга 

Татарстан Республикасы мәгарифен һәм фәнен үстерү» дәүләт программасын раслау 

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

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

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

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

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

28 апрель, 254 нче; 2017 ел, 26 июнь, 430 нчы; 2017 ел, 12 август, 568 нче; 2017 ел,  

6 октябрь, 766 нчы; 2017 ел, 11 декабрь, 967 нче; 2018 ел, 27 март, 176 нчы; 2018 ел, 

10 май, 343 нче; 2018 ел, 29 август, 735 нче; 2018 ел, 20 декабрь, 1198 нче карарлары 

белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 – 2025 елларга 

Татарстан Республикасы мәгарифен һәм фәнен үстерү» дәүләт программасына (алга 

таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Программа паспортында «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны 

финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 



 

«Еллар һәм чыга-

наклар буенча бүлеп, 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре 

 

Программаның бюджет ассигнованиеләре күләмнәре 

федераль бюджет һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән 314 295 720,56 мең сум тәшкил итәчәк, 

шул исәптән түбәндәге еллар буенча: 

2014 ел – 30 831 624,92 мең сум (шул исәптән капитал 

салуларга – 3 276 380,3 мең сум); 

2015 ел – 40 434 999,8 мең сум (шул исәптән капитал 

салуларга – 10 287 192,8 мең сум); 

2016 ел – 42 370 549,4 мең сум (шул исәптән капитал 

салуларга – 12 319 020,9 мең сум); 

2017 ел – 39 584 370,3 мең сум (шул исәптән капитал 

салуларга – 8 141 860,8 мең сум); 

2018 ел – 62 911 963,49 мең сум (шул исәптән капитал 

салуларга – 13 794 105,89 мең сум); 

2019 ел – 51 387 793,46 мең сум (шул исәптән капитал 

салуларга – 12 300 069,76 мең сум); 

2020 ел – 44 940 571,42 мең сум (шул исәптән капитал 

салуларга – 10 087 414,02 мең сум). 

2021 ел – 1 833 847,78 мең сум (шул исәптән капитал 

салуларга – 1 833 847,78 мең сум). 

2022 – 2025 елларга акча күләме тиешле финанс елына һәм 

план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турындагы 

Татарстан Республикасы законы белән билгеләнә.»; 

 

Программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Программаның бюджет ассигнованиеләре күләмнәре федераль бюджет һәм 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 314 295 720,56 мең сум тәшкил 

итәчәк, шул исәптән түбәндәге еллар буенча: 

2014 ел – 30 831 624,92 мең сум (шул исәптән капитал салуларга –  

3 276 380,3 мең сум); 

2015 ел – 40 434 999,8 мең сум (шул исәптән капитал салуларга –  

10 287 192,8 мең сум); 

2016 ел – 42 370 549,4 мең сум (шул исәптән капитал салуларга –  

12 319 020,9 мең сум); 

2017 ел – 39 584 370,3 мең сум (шул исәптән капитал салуларга –  

8 141 860,8 мең сум); 

2018 ел – 62 911 963,49 мең сум (шул исәптән капитал салуларга –  

13 794 105,89 мең сум); 

2019 ел – 51 387 793,46 мең сум (шул исәптән капитал салуларга –  

12 300 069,76 мең сум); 



2020 ел – 44 940 571,42 мең сум (шул исәптән капитал салуларга –  

10 087 414,02 мең сум). 

2021 ел – 1 833 847,78 мең сум (шул исәптән капитал салуларга –  

1 833 847,78 мең сум). 

2022 – 2025 елларга акча күләме тиешле финанс елына һәм план чорына 

Татарстан Республикасы бюджеты турындагы Татарстан Республикасы законы 

белән билгеләнә.»; 

Программага теркәлгән 2 нче кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә 

бәян итәргә; 

 

«2014 – 2025 елларга Татарстан Республикасы мәгарифен һәм фәнен үстерү» 

дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 

үстерү» ярдәмче программасында (алга таба – Ярдәмче программа): 

Ярдәмче программа паспортында: 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп, Ярдәмче 

программаны финанслау 

күләмнәре 

 

 

 

 

 

 

Ярдәмче программа чараларын федераль бюджет һәм 
Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 
финанслау күләме 72 039 892,24 мең сум тәшкил 
итәчәк, шул исәптән түбәндәге еллар буенча: 
2014 ел – 3 276 380,3 мең сум; 
2015 ел – 10 287 192,8 мең сум; 
2016 ел – 12 319 020,9 мең сум; 
2017 ел – 8 141 860,8 мең сум; 
2018 ел – 13 794 105,89 мең сум; 
2019 ел – 12 300 069,76 мең сум; 
2020 ел – 10 087 414,02 мең сум; 
2021 ел – 1 833 847,78 мең сум; 
2022 ел – 1 875 272,8* мең сум; 
2023 ел – 1 282 280,0* мең сум; 
2024 ел – 1 264 790,0* мең сум; 
2025 ел – 927 828,0* мең сум. 
*2022 – 2025 елларга акча күләме фараз характерында 
була, тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан 
Республикасы бюджеты турындагы Татарстан 
Республикасы законы белән билгеләнә һәм Ярдәмче 
программаның гомуми финанслау күләменә 
кертелмәгән»; 

 

«Ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан 
көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (Ярдәмче программаны тормышка ашыру 
нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары)» юлының утыз тугызынчы абзацын түбәндәге 
редакциядә бәян итәргә: 

«2020 елга субъектларның дәүләт программаларын тормышка ашыру 
барышында төзелгән ике айдан алып өч яшькә кадәрге балалар өчен мәктәпкәчә 



белем бирүнең мәгариф программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә 
ашыручы мәгариф оешмаларында 3090 өстәмә урыннарны гамәлгә кертергә (башка 
бюджетара трансфертлар һәм Россия Федерациясе субъектларының дәүләт 
программаларын тормышка ашыруга башка финанс ассигнованиеләре исәбеннән);»; 

кырык бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«2018 – 2020 елларда мәктәпкәчә белем бирүнең дәүләткә карамаган 

формаларына һәм дәүләт-шәхси партнерлыкка ярдәм күрсәтү кысаларында төзелгән 
ике айдан алып өч яшькә кадәрге балалар өчен мәктәпкәчә белем бирүнең мәгариф 
программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы мәгариф 
оешмаларында ел саен өстәмә урыннар санын 30 урынга кадәр арттыру;»; 

юлга түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«2021 елга субъектларның дәүләт программаларын тормышка ашыру 

барышында төзелгән яшь ярымнан алып өч яшькә кадәрге балалар өчен мәктәпкәчә 

белем бирүнең мәгариф программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә 

ашыручы мәгариф оешмаларында 5040 өстәмә урыннарны гамәлгә кертергә 

(федераль бюджет акчасы һәм Россия Федерациясе субъектларының дәүләт 

программаларын тормышка ашыруга башка финанс ассигнованиеләре исәбеннән)»; 

 

Ярдәмче программаның 2 бүлегенә түбәндәге эчтәлекле 12 пункт өстәргә: 

«12. Россия Федерациясе субъектларында «Мәгарифне үстерү» Россия 

Федерациясе дәүләт программасын тормышка ашыру кысаларында мәктәпкәчә 

белем бирүнең мәгариф программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә 

ашыручы мәгариф оешмаларында яшь ярымнан алып өч яшькә кадәрге балалар өчен 

өстәмә урыннан булдыру чаралары 

Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары челтәрен үстерү мәктәпкәчә белем бирү 

өлкәсендә дәүләт сәясәтенең өстенлекле юнәлешләреннән берсе булып тора.  

2011 елда балалар бакчаларын төзү һәм реконструкцияләү буенча «Бәләкәч» 

республика программасы тормышка ашырылды, аны гамәлгә ашыру барышында  

13 меңнән артык өстәмә мәктәпкәчә урыннар булдырылды. 2013 елдан 2015 елга 

кадәр республикада мәктәпкәчә белем бирүнең төбәк системаларын 

модернизацияләү кысаларында, федераль субсидия акчасын җәлеп итеп, 158 яңа 

балалар бакчасы төзелде, мәктәпкәчә оешмаларны урнаштыру өчен 56 бинага 

ремонт ясалды, эшләп торучы балалар бакчаларында 86 өстәмә төркем ачылды. 

Әлеге программа кысаларында барлыгы 30 меңнән артык өстәмә урыннар 

булдырылды. Бу чаралар балалар бакчаларында 3 яшьтән зуррак булган барлык 

мохтаҗ балаларны урыннар белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирде. Шул ук вакытта 

1,5 яшьтән алып 3 яшькә кадәрге балалар өчен мәктәпкәчә белем алу мөмкинлеге 

актуаль мәсьәлә булып кала. 

Ел саен мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына йөрүче балалар контингенты 

артуга карамастан, соңгы елларда 3 яшькә кадәрге балалар саны кимү тенденциясе 

күзәтелә. 

Мәсәлән, 2015 ел башына балалар бакчаларына 3 яшькә кадәрге  

30 431 бала йөргән булса, 2018 ел ахырына Татарстан Республикасының мәктәпкәчә 

белем бирү учреждениеләренә яшь ярымнан алып өч яшькә кадәрге 21 513 бала 

йөри. 



Агымдагы уку елы башына мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә чират 

буенча урнашу өчен 2018 елның 1 сентябреннән урын алуга мохтаҗ булган  

1,5 яшьтән алып 3 яшькә кадәрге 16 517 бала теркәлгән. 
2018 ел ахырына 1,5 яшьтән алып 3 яшькә кадәрге балалар өчен мәктәпкәчә 

белем алу мөмкинлеге 58 процент тәшкил итә, шуңа бәйле рәвештә 1,5 яшьтән алып 
3 яшькә кадәрге балалар өчен мәктәпкәчә белем алу мөмкинлеген тәэмин итүгә 
юнәлдерелгән түбәндәге чаралар карала: 

мәктәпкәчә белем бирүнең мәгариф программаларын тормышка ашыручы 
белем бирү оешмалары урыннарын нәтиҗәле файдалану хисабына өстәмә 
мәктәпкәчә урыннар булдыру; 

максатчан билгеләнеше буенча файдаланылмый торган биналарны мәктәпкәчә 
белем бирү системасына кире кайтару; 

мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре биналарын реконструкцияләү, аның 
нәтиҗәсендә өстәмә урыннар булдыру күздә тотыла; 

мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре биналарын төзү; 
мәктәпкәчә белем бирүнең мәгариф программаларын тормышка ашыру өчен 

биналар һәм урыннар сатып алу (түләп алу). 
2020 – 2021 елларда «Россия Федерациясе субъектларында мәктәпкәчә белем 

бирүнең мәгариф программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы 
мәгариф оешмаларында яшь ярымнан алып өч яшькә кадәрге балалар өчен өстәмә 
урыннар булдыру» программасы кысаларында мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениеләрен капиталь төзүне күздә тота торган чаралар исемлеге бу Ярдәмче 
программага теркәлгән 14 нче кушымтада бирелә.»; 

 

Ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Ярдәмче программның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Ярдәмче программа чараларын федераль бюджет һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән финанслау күләме 72 039 892,24 мең сум тәшкил 

итәчәк, шул исәптән түбәндәге еллар буенча: 

2014 ел – 3 276 380,3 мең сум; 

2015 ел – 10 287 192,8 мең сум; 

2016 ел – 12 319 020,9 мең сум; 

2017 ел – 8 141 860,8 мең сум; 

2018 ел – 13 794 105,89 мең сум; 

2019 ел – 12 300 069,76 мең сум; 

2020 ел – 10 087 414,02 мең сум; 

2021 ел – 1 833 847,78 мең сум; 

2022 ел – 1 875 272,8* мең сум; 

2023 елд – 1 282 280,0* мең сум; 

2024 ел – 1 264 790,0* мең сум; 

2025 ел – 927 828,0* мең сум. 

*2022 – 2025 елларга акча күләме фараз характерында була, тиешле финанс 

елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турындагы Татарстан 



Республикасы законы белән билгеләнә һәм Ярдәмче программаның гомуми 

финанслау күләменә кертелмәгән.»; 

 

Ярдәмче программаның 5 нче бүлегендәге таблицада: 

«Субъектларның дәүләт программаларын тормышка ашыру барышында 

төзелгән ике айдан алып өч яшькәчә балалар өчен мәктәпкәчә белемнең белем бирү 

программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы мәгариф 

оешмаларында өстәмә урыннар саны, шулардан:» «башка бюджетара трансфертлар 

исәбеннән, урыннар», «Россия Федерациясе субъектларының дәүләт 

программаларын тормышка ашыруга башка финанс ассигнованиеләре исәбеннән, 

урыннар» юлларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

 
«Субъектлар-
ның дәүләт 
программала-
рын тормышка 
ашыру бары-
шында төзел-
гән ике айдан 
алып өч яшь-
кә кадәрге 
балалар өчен 
мәктәпкәчә 
белем бирүнең 
мәгариф 
программала-
ры буенча бе-
лем бирү 
эшчәнлеген 
гамәлгә ашы-
ручы мәгариф 
оешмаларында 
өстәмә урын-
нар саны, 
шулардан: 

– – – – 140 2950 - – – – – – 

башка бюд-
жетара транс-
фертлар исә-
беннән, урын-
нар 

– – – – 140 1465 - – – – – – 

Россия Феде-
рациясе субъ-
ектларының 
дәүләт проект-
граммаларын 
тормышка 
ашыруга баш-
ка финанс 
ассигнование-
ләре исәбен-
нән, урыннар 

– – – – – 1485 - – – – – -»; 



 

таблицага түбәндәге эчтәлекле юллар өстәргә: 

 
«Субъектлар-
ның дәүләт 
программала-
рын тормышка 
ашыру бары-
шында төзел-
гән яшь ярым-
нан алып өч 
яшькә кадәрге 
балалар өчен 
мәктәпкәчә 
белем бирүнең 
мәгариф 
программала-
ры буенча бе-
лем бирү 
эшчәнлеген 
гамәлгә ашы-
ручы мәгариф 
оешмаларында 
өстәмә урын-
нар саны, 
шулардан: 

– – – – – – 2665 2375 – – – – 

федераль бюд-
жет исәбеннән, 
урыннар 

– – – – – – 1395 1245 – – – – 

Россия Феде-
рациясе субъ-
ектларының 
дәүләт про-
граммаларын 
тормышка 
ашыруга баш-
ка финанс 
ассигнование-
ләре исәбен-
нән, урыннар 

– – – – – – 1270 1130 – – – -»; 

 
Ярдәмче программага теркәлгән 1 нче кушымтаны (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә; 

Ярдәмче программага 14 нче кушымта (карарга теркәлә) өстәргә. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин 


