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2019 елда социаль-икътисадый мониторинг 

нәтиҗәләре буенча мәгълүмат ресурсы 

турында һәм Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының кайбер 

карарларына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасының, муниципаль районнарның һәм шәһәр 

округларының социаль-икътисадый хәленә, халыкның тормыш дәрәҗәсенә, 

хуҗалык субъектлары эшчәнлегенең тотрыклылыгына мониторинг үткәрү, дәүләт 

һәм муниципаль хакимият органнарын мәгълүмати тәэмин итү, идарәчел карарлар 

кабул иткәндә файдаланыла торган мәгълүмати материалларны алга таба эшләү 

өчен мәгълүмат ресурсын һәм мәгълүматлар базаларын формалаштыру 

максатларында, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты  КАРАР  БИРӘ: 

 

1. Карарга теркәлгән 2019 елда Татарстан Республикасының дәүләт хакимияте 

органнары һәм җирле үзидарә органнары өчен https://ias.tatar.ru адресы буенча 

Татарстан Республикасы Электрон Хөкүмәтенең эчке контурындагы «Мәгълүмати 

статистика ресурсы» автоматлаштырылган системасында яки «Ачык Татарстан» 

мәгълүмат порталының «Ведомстволар хисаплары» бердәм дәүләт хисаплылык 

системасында Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг 

комитеты урнаштыра торган мәгълүмати материаллар исемлеген (алга таба – 2019 

елга исемлек) расларга. 

2. Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитетына: 

бастырып чыгарыла торган хисаплар исемлеген, шулай ук «Ачык Татарстан» 

мәгълүмат порталының «Ведомстволар хисаплары» бердәм дәүләт хисаплылык 

системасы (алга таба – Система) күрсәткечләре реестрын Система инструментлары 

ярдәмендә алып баруны гамәлгә ашырырга; 

Система инструментлары ярдәмендә Системада хисапларны визуальләштерү 

өчен яңа гаризаларны карауны тәэмин итәргә; 

Системаның мәгълүматлар җибәрүчесе Татарстан Республикасының Социаль-

икътисадый мониторинг комитеты булган мәгълүмат ресурсларын үз вакытында 

https://ias.tatar.ru/
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тулыландыруны тәэмин итәргә; Татарстан Республикасы муниципаль 

берәмлекләренең электрон интерактив паспортлары күрсәткечләрен дә кертеп; 

«Татарстан Республикасы товарларын тышкы базарларга этәрү» мәгълүмати-

аналитик системасы мәгълүматларын актуальләштерүне тәэмин итү; 

«Электрон хуҗалык китабы» мәгълүмати-аналитик системасының 

мәгълүматлар базасын тулыландыруның даими мониторингын тәэмин итәргә;  

2019 елда мәгълүмат ресурсын (мәгълүматлар базасын) республика дәүләт 

статистика күзәтүенең түбәндәге формалары нигезендә формалаштырырга: 

1- хәйрия (еллык) «Татарстан Республикасының муниципаль районнары һәм 

шәһәр округлары хәйрия эшчәнлеге турында мәгълүмат»; 

1-ДС (квартал) «Предприятиенең өстәлгән кыйммәте турында мәгълүматлар»; 

1-торак фонд-рег (еллык) «Торак фондны куллану һәм аны саклауны тәэмин 

итү турында мәгълүматлар»; 

1-инвест-рег (квартал) «Чит илләрдән инвестицияләр турында мәгълүматлар»; 

№ 1-НП (2 елга 1 тапкыр) «Торак пункт турында белешмәләр»; 

1-бүлү (елга 1 тапкыр) «Эш хакы күләмнәре буенча хезмәткәрләр санын бүлү 

турында мәгълүматлар»; 

№ 1-РГ (еллык) «Йөрү максатлары буенча гражданнарны урнаштыру һәм 

туристлык хезмәте күрсәтүләрне яхшырту ысуллары турында белешмәләр»; 

3-фермер (кыска) (айлык) «Терлекчелек продукциясе җитештерү, терлек һәм 

кош-корт саны турында мәгълүматлар»; 

7-ВЭС (еллык) «Товарлар экспорты турында мәгълүматлар»; 

14-мет (лом)-р (бер тапкыр) «Кара һәм төсле металл ватыклары барлыкка 

килү, аларны хәзерләү һәм файдалану турында мәгълүматлар»; 

24-СХ (МП) (еллык) «Терлекчелек торышы турында мәгълүматлар»; 

эшмәкәрлек проблемаларын өйрәнү анкетасы (еллык); 

лицензияләү хезмәтләре күрсәтү сыйфатын бәяләү анкетасы (еллык); 

ИПП (айлык) «Сәнәгать җитештерүе индекслары»; 

П-1 (СХ)-р (айлык) «Авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү һәм төяп 

җибәрү турында мәгълүматлар»; 

ПМ (квартал) «Кече предприятие эшчәнлегенең төп күрсәткечләре турында 

мәгълүматлар»; 

1-ДС (ярты еллык) «Россия Федерациясе төбәкләреннән, чит илләрдән кертелә 

торган чимал һәм материаллар, комплектлау әйберләре, ярымфабрикатлар, ягулык-

энергетика ресурслары (ЯЭР) турында мәгълүматлар» формасына кушымта; 

мәгълүмати материалларны 2019 елга исемлек нигезендә эшләргә; 

әлеге карар кабул ителгән көннән утыз көн эчендә, Татарстан Республикасы 

Икътисад министрлыгы белән килештереп, республика дәүләт статистика 

күзәтүенең бу карар белән расланган формаларын тутыру буенча тәгълимнамәләр 

эшләргә; 

мәгълүмати материалларны https://ias.tatar.ru  адресы буенча Татарстан 

Республикасы Электрон Хөкүмәтенең эчке контурындагы «Мәгълүмати статистика 

ресурсы» автоматлаштырылган системасында яки Системада урнаштырырга; 

республика дәүләт статистика күзәтүе формалары исемлеген, формаларын һәм 

аларны тутыру буенча тәгълимнамәләрне http://monitoring.tatarstan.ru адресы буенча 

https://ias.tatar.ru/
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Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитетының рәсми 

сайтында урнаштырырга. 

3. Татарстан Республикасы министрлыкларына, дәүләт комитетларына һәм 

ведомстволарына: 

социаль-икътисадый мониторинг нәтиҗәләре буенча «Мәгълүмати статистика 

ресурсы» автоматлаштырылган системасында урнаштырылган мәгълүмат 

ресурсыннан, Система ресурсыннан, «Татарстан Республикасын социаль-

икътисадый үстерү» мәгълүмат-аналитика системасы ресурсларыннан мөмкин кадәр 

күбрәк файдаланып, башка дәүләт хакимияте башкарма органнарыннан, җирле 

үзидарә органнарыннан, хуҗалык субъектларыннан соратып алына торган 

мәгълүмат күләмен киметергә; 

ведомстволар статистика хисаплылыгы формаларын эшләгәндә һәм гамәлгә 

керткәндә: 

формалар бланкларын Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый 

мониторинг комитеты белән килештерү буенча мәҗбүри процедура үткәрергә;  

ведомстволар статистика хисаплылыгы бланклары формаларын «Татарстан 

Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитеты белән килештерелде» 

грифы белән тулыландырырга. 

4. Татарстан Республикасы министрлыкларына, дәүләт комитетларына һәм 

ведомстволарына түбәндәгене гамәлгә ашырырга, җирле үзидарә органнарына, 

хуҗалык субъектларына гамәлгә ашыруны тәкъдим итәргә:  

тапшырыла торган мәгълүматларны электрон имза ярдәмендә раслап, 

мәгълүмат-коммуникация технологияләреннән файдаланып, хисаплылыкны 

республика дәүләт статистика күзәтүе формалары нигезендә Татарстан 

Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитетына билгеләнгән 

тәртиптә кертүне. 

5. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2011 елда социаль-

икътисадый мониторинг нәтиҗәләре буенча мәгълүмат ресурсы турында» 2010 ел,  

24 декабрь, 1101  нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2011 ел, 22 июль, 574 нче; 2011 ел, 6 сентябрь, 742 нче; 2011 ел, 29 декабрь,                

1094 нче; 2012 ел, 9 июль, 588 нче; 2013 ел, 29 гыйнвар, 47 нче; 2013 ел, 29 апрель,        

290 нчы; 2014 ел, 14 гыйнвар, 11 нче, 2014 ел, 23 декабрь, 1014 нче; 2017 ел, 15 

февраль, 81 нче; 2017 ел, 29 декабрь, 1127 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешне кертергә: 

әлеге карар белән расланган  3-фермер (кыска) (айлык) «Терлекчелек 

продукциясе җитештерү, терлек һәм кош-корт саны турында мәгълүматлар» 

республика дәүләт статистика күзәтүе формасын яңа редакциядә бәян итәргә 

(карарга теркәлә); 

әлеге карар белән расланган  24-СХ (МП) (еллык) «Терлекчелек торышы 

турында мәгълүматлар» республика дәүләт статистика күзәтүе формасын яңа 

редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә).  

6. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2017 елда социаль-

икътисадый мониторинг нәтиҗәләре буенча мәгълүмат ресурсы турында һәм 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым актларына үзгәрешләр 

кертү хакында» 2017 ел, 15 февраль, 81 нче карарына (Татарстан Республикасы 
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Министрлар Кабинетының 2017 ел, 13 июль, 491 нче карары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

әлеге карар белән расланган  № П-1 (СХ)-р (айлык) «Авыл хуҗалыгы 

продукциясен җитештерү һәм сату турында белешмәләр» республика дәүләт 

статистика күзәтүе формасын яңа редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә); 

әлеге карар белән расланган эшмәкәрлек мәсьәләләрен өйрәнү буенча 

анкетаны  (бер тапкыр) яңа редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә). 

7. Түбәндәгеләр үз көчен югалткан дип санарга: 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының түбәндәге карарлары: 

«Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең социаль-икътисадый 

үсеш дәрәҗәсен тасвирлый торган паспортларны формалаштыру һәм алып бару 

өчен файдаланыла торган күрсәткечләр исемлеге турында» 2008 ел, 8 сентябрь, 642 

нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләренең социаль-икътисадый үсеш дәрәҗәсен 

тасвирлый торган паспортларны формалаштыру һәм алып бару өчен файдаланыла 

торган күрсәткечләр исемлеге турында» 2008 ел, 8 сентябрь, 642 нче карарына 

үзгәрешләр кертү хакында» 2010 ел,  22 апрель, 291 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Каби-нетының «Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләренең социаль-икътисадый үсеш дәрәҗәсен 

тасвирлый торган паспортларны формалаштыру һәм алып бару өчен файдаланыла 

торган күрсәткечләр исемлеге турында» 2008 ел, 8 сентябрь, 642 нче карарына 

үзгәрешләр кертү хакында» 2013 ел,  24 апрель, 280 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләренең социаль-икътисадый үсеш дәрәҗәсен 

тасвирлый торган паспортларны формалаштыру һәм алып бару өчен файдаланыла 

торган күрсәткечләр исемлеге турында» 2008 ел, 8 сентябрь, 642 нче карарына 

үзгәрешләр кертү хакында» 2014 ел,  23 июль, 527 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләренең социаль-икътисадый үсеш дәрәҗәсен 

тасвирлый торган паспортларны формалаштыру һәм алып бару өчен файдаланыла 

торган күрсәткечләр исемлеге турында» 2008 ел, 8 сентябрь, 642 нче карары белән 

расланган Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең социаль-

икътисадый үсеш дәрәҗәсен тасвирлый торган паспортларны формалаштыру һәм 

алып бару өчен файдаланыла торган күрсәткечләр исемлегенә үзгәрешләр кертү 

хакында» 2015 ел, 30 декабрь, 1019 нчы; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләренең социаль-икътисадый үсеш дәрәҗәсен 

тасвирлый торган паспортларны формалаштыру һәм алып бару өчен файдаланыла 

торган күрсәткечләр исемлеге турында» 2008 ел, 8 сентябрь, 642 нче карарына 

үзгәрешләр кертү хакында» 2017 ел, 7 август, 558 нче; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитеты мәсьәләләре» 2005 

ел, 3 август, 383 нче карары белән расланган Татарстан Республикасының Социаль-

consultantplus://offline/ref=C4EF67703152BE4CDD17FA2BF244CBEF58C010A12E30373EACAFD2738591C216B718F68E13AC9E86BD4BDCj4hAI
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икътисадый мониторинг комитеты турында нигезләмәнең 3.3 нче пунктындагы 

җиденче абзацы.  

8. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы 

Икътисад министрлыгына йөкләргә. 

9. Бу карар 2019 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә.   

 

 
 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


