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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; 2018 ел, 24 сентябрь, 841 нче; 2018 

ел, 20 декабрь, 1183 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

расланган «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак 
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һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре 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 107 417 502,4 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 19910521,2 12646768,6 1567257,3 - 424048,1 1355557,4 3916889,8  

2019 11310566,5 7283251,1 44730,9 - - 1072931,0 2909653,5  

2020 10689336,7 6660232,1 46520,1 - - 1072931,0 2909653,5  

2021 10741604,0 6712499,4 46520,1 - - 1072931,0 2909653,5  

Барысы 107417502,4 65219769,0 5732802,6 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 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 107 417 502,4 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 19910521,2 12646768,6 1567257,3 - 424048,1 1355557,4 3916889,8 
2019 11310566,5 7283251,1 44730,9 - - 1072931,0 2909653,5 
2020 10689336,7 6660232,1 46520,1 - - 1072931,0 2909653,5 
2021 10741604,0 6712499,4 46520,1 - - 1072931,0 2909653,5 

Бары-

сы 

107417502,4 65219769,0 5732802,6 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: 

«Ятим балалар һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган балалар өчен, ятим 

балалар һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган балалар арасындагы затлар өчен 

Татарстан Республикасының махсуслаштырылган торак фондын формалаштыру» 

юлында: 

19 графада «327,56» һәм «42,0» саннарын тиешенчә «328,5» һәм «44,7» 

саннарына алыштырырга; 

20 графада «340,66» һәм «43,7» саннарын тиешенчә «341,0» һәм «46,5» 

саннарына алыштырырга; 

21 графада «354,3» һәм «43,7» саннарын тиешенчә «354,6» һәм «46,5» 

саннарына алыштырырга; 

«Дәүләт программасы буенча барлыгы, шул исәптән:», «Татарстан 

Республикасы бюджеты», «федераль бюджет» юлларын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 
«Дәүләт программасы буенча 

барлыгы, шул исәптән: 

8096,0 13058,4 13108,8 20502,2 19910,5 11310,6 10689,3 10741,6 

Татарстан Республикасы бюджеты 2455,3 8216,2 7963,6 13281,9 12646,8 7283,3 6660,2 6712,5 

федераль бюджет 93,7 476,4 527,5 2930,2 1567,3 44,7 46,5 46,5»; 

 

«2014 – 2017 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 программасында (алга таба – Ярдәмче программа): 

Ярдәмче программа паспортында: 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме   

2 876 629,1 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 2 434 147,2 мең 
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Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләме 

сум, җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет 

акчасы исәбеннән – 442 481,9 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 373231,9 328501,0 44730,9 

2020 387504,1 340984,0 46520,1 

2021 401143,5 354623,4 46520,1 

Барлыгы 2876629,1 2434147,2 442481,9 

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» 

юлының өченче абзацында «24,4» саннарын «26,9» саннарына алыштырырга; 

Ярдәмче программаның 1 бүлегендә: 

унҗиденче абзацта «1 240» саннарын «1 239» саннарына алыштырырга; 

унсигезенче абзацта «1 240» саннарын «1 238» саннарына алыштырырга; 

унтугызынчы абзацта «1 240» саннарын «1 126» саннарына алыштырырга; 

Ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү  
 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме   

2 876 629,1 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән – 2 434 147,2 мең сум, җәлеп итәргә планлаштырыла торган 

федераль бюджет акчасы исәбеннән – 442 481,9 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 
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2019 373231,9 328501,0 44730,9 

2020 387504,1 340984,0 46520,1 

2021 401143,5 354623,4 46520,1 

Барлыгы 2876629,1 2434147,2 442481,9 

 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, тиешле 

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

Ярдәмче программага теркәлгән кушымтаны яңа редакциядә (карарга теркәлә) 

бәян итәргә; 

«2014 – 2021 елларда Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан 

күпфатирлы йортлардагы уртак мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча төбәк 

программасы чараларын тормышка ашыру» ярдәмче программасының «Ярдәмче 

программа чаралары» бүлегенең 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1) яхшыртылган эксплуатацион характеристикалары белән озак сроклы 

материалларны кулланып күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь 

ремонтлау буенча түбәндәге хезмәт күрсәтүләр һәм (яки) эшләр үткәрү: 

йорт эчендәге электр, җылылык, газ, су белән тәэмин итү, ташландык суларны 

агызу инженерлык системаларын ремонтлау яки алыштыру яки комплекста 

индивидуаль җылылык пунктлары (ИҖП) җиһазларын һәм, булганда, арттырылган 

насос җайланмаларын алыштыру, шул исәптән торак биналарда урнашкан җылыту 

элементларын ремонтлау яки алмаштыру, шулай ук йорт эчендәге инженерлык 

системаларында урнашкан механик, электр, санитар-техник җиһазларны ремонтлау 

яки алмаштыру; 

лифтларны ремонтлау, алмаштыру, модернизацияләү, лифт шахталарын, 

машина һәм блок бүлмәләрен ремонтлау, лифтларны диспетчерлаштыру системасын 

җиһазлау; 

түбәне ремонтлау, шул исәптән җимерелә торган түбәне үзгәртеп кору, түбәгә 

чыгу юлларын урнаштыру; 

күпфатирлы йортта гомуми милеккә караган подвал бүлмәләрен ремонтлау; 

фасадны җылыту һәм ремонтлау, , халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре 

өчен күпфатирлы йортта уртак мөлкәткә керә алу мөмкинлеген тәэмин итү 

максатларында подъездларга керү урыннарын  пандуслар һәм баскычларны ике 

яктан да култыксалар белән җиһазлау; 

коммуналь хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле ресурсларны куллануны исәпкә 

алу буенча күмәк (гомумйорт) җайланмаларын һәм әлеге ресурслар белән идарә итү 

һәм аларны куллануны җайга салу узелларын (җылылык энергиясе, кайнар һәм 

салкын су, электр энергиясе, газ) урнаштыру яисә алмаштыру; 

коммуналь хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле ресурсларны куллануны исәпкә 

алу буенча күмәк (гомумйорт) җайланмаларын һәм әлеге ресурслар белән идарә итү 

һәм аларны куллануны җайга салу узелларын (җылылык энергиясе, кайнар һәм 

салкын су, электр энергиясе, газ) урнаштыру яисә алмаштыру;  

коммуналь ресурсларны һәм коммуналь хезмәтләрне куллануны исәпкә 

алуның автоматлаштырылган мәгълүмати-үлчәү системаларын урнаштыру; 
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күпфатирлы йортның фундаментын, шулай ук ташучы диварларны, 

колонналарны һәм башка киртәләрне сала торган түшәмәләр, балкон һәм башка 

плитәләр плитәләрне ремонтлау һәм көчәйтү; 

күпфатирлы йорттагы подъездларны, аерым милекчеләрнеке булмаган һәм 

бина милекчеләренең социаль-көнкүреш ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен 

билгеләнгән күпфатирлы йорттагы башка бүлмәләрне ремонтлау; 

йорт яны территориясен видеокүзәтү системасы белән җиһазлау; 

күпфатирлы йортны энергетик тикшерү үткәрү; 

проект документларына дәүләт экспертизасы эшләү һәм үткәрү (проект 

документларын әзерләү шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар нигезендә 

кирәк булган очракта), шулай ук капиталь ремонт смета бәясен дөрес итеп 

билгеләүне тикшерү үткәрү; 

төзелеш контролен тормышка ашыру; 

күп фатирлы йортны янгынга каршы яклау системасын ремонтлау; 

күп фатирлы йортларны техник инвентаризацияләү һәм техник паспортлар 

әзерләү буенча эшләр башкару; 

күпфатирлы йортларда гомуми милек составына кермәүче милек өлешләрен, 

күпфатирлы йортларда гомуми милек составында конструкцияләрне һәм 

инженерлык системаларын капиталь ремонтлау эшләрен башкарганда ремонтлана 

торган (алмаштырыла торган) конструкцияләрне һәм инженерлык системаларының 

технологик һәм конструктив үзенчәлекләре аркасында сүтелгән яисә 

җимерелгәнлеген торгызу, шулай ук ремонт эшләре тәмамланганнан соң 

төзекләндерүне торгызу; 

күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлаганда йорт яны территориясен 

(балалар өчен уен мәйданчыклары һәм спорт комплекслары урнаштырып) 

төзекләндерү; 

күп фатирлы йортларның фасадларында социаль реклама урнаштыру;». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


