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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2021 елларга 

Татарстан Республикасы мәдәниятен 

үстерү» дәүләт программасын раслау 

турында» 2013 ел, 16 декабрь, 997 нче 

карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасы мәдәниятен үстерү» дәүләт программасын раслау турында» 

2013 ел, 16 декабрь, 997 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2014 ел, 25 август, 610 нчы; 2015 ел, 5 ноябрь, 837 нче; 2015 ел, 5 

декабрь, 921 нче; 2016 ел, 22 сентябрь, 673 нче, 2017 ел, 21 февраль, 104 нче, 2017 

ел, 24 июнь, 426 нчы, 2017 ел, 26 июнь, 431 нче, 2017 ел, 06 октябрь, 767 нче, 2017 

ел, 27 декбрь, 1051 нче, 2018 ел, 03 октябрь, 899 нчы карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы 

мәдәниятен үстерү» дәүләт программасына (алга таба – Программа) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

әлеге карар белән расланган «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы 

мәдәниятен үстерү» дәүләт программасында (алга таба – Программа): 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп Программаны финанслау күләмнәре» 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп Программаны 

финанслау күләмнәре  

 

Ел  Күздә тотылган чаралар күләме,  

мең сум 

Татарстан 

Республикасы бюд-

жеты 

федераль бюджет 

2014 3 485 095,5 391 844,2 
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2015 5 274 816,1 473 290,5 

2016 10 424 044,3 379 869,4 

2017 8 265 763,09 445 003,5 

2018   8 812 061,63 433 955,67 

2019 5 087 699,43 42 029,67 

2020 5 135 385,48 11 441,62 

2021 5 195 030,15 11 517,48 

Барлыгы  51 679 895,68 2 188 952,04 

 

Программаны финанслауның гомуми күләме 53 868 

847,72 мең сум тәшкил итә, шулардан: 

51 679 895,68 мең сум – Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы; 

2 188 952,04 мең сум – җәлеп итү күздә тотылган фе-

дераль бюджет акчалары. 

Искәрмә: Программаны финанслау күләмнәре фараз 

характерында һәм тиешле финанс елына һәм план 

чорына тиешле дәрәҗәдәге бюджетларны форма-

лаштыруны исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр керте-

лергә, шулай ук Программа чараларын финанслашу-

га федераль бюджеттан акча бүлеп бирелергә тиеш»; 

 

Программаның III бүлегендәге икенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Программаны финанслауның гомуми күләме 53 868 847,72 мең сум тәшкил 

итә, шуның 51 679 895,68 мең сумы – Татарстан Республикасы бюджеты акчалары, 2 

188 952,04 мең сумы – җәлеп итү планлаштырылган федераль бюджет акчалары.»; 

Программага 2 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (теркәлгән); 

«2014 – 2021 елларга Мәдәни мирас объектларын (тарихи һәм мәдәни 

һәйкәлләрне) саклау, куллану, популярлаштыру һәм дәүләт тарафыннан саклау» 

ярдәмче программасында (алга таба – 9 нчы ярдәмче программа): 

9 нчы ярдәмче программа паспортында: 

«9 нчы ярдәмче программаның дәүләт заказчысы» юлын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

 

«9 нчы ярдәмче программаның дәүләт 

заказчысы 

Мәдәни мирас объектларын саклау 

буенча Татарстан Республикасы коми-

теты»; 

 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп 9 нчы ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп 9 нчы 

Программаны финанслауның гомуми күләме 4 108 084,13 

мең сум тәшкил итә, шулардан Татарстан Республикасы 
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ярдәмче программаны 

финанслау күләмнәре  

бюджеты акчалары исәбеннән – 2 216 084,13 мең сум, фе-

дераль бюджет акчалары исәбеннән – 1 892 000,00 мең 

сум. 

Ел  Акча күләме, мең сум 

Татарстан Республи-

касы бюджеты 

федераль бюджет 

2014 425 396,5 380 000,0 

2015 431 791,0 360 000,0 

2016 422 878,0 360 000,0 

2017 423 154,03 400 000,0 

2018 429 820,1 392 000,0 

2019 27 295,0 - 

2020 27 679,7 - 

2021 28 069,8 - 

Барлыгы 2 216 084,13 1 892 000,00 
 

Искәрмә: 9 нчы ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре фараз характерында һәм тиешле финанс елына 

һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты про-

ектын формалаштыруны исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертергә тиеш*. 

 

 

 
 

* 

9 нчы ярдәмче программаны ресурслар белән тәэмин итү күләме федераль 

бюджет акчалары хисабына ел саен «Россия мәдәнияте (2012 – 2018 еллар)» феде-

раль максатчан программасын гамәлгә ашыру кысаларында мәдәни мирас объектла-

рын саклау чараларын үткәрүгә федераль бюджеттан акча бүлеп бирү нәтиҗәләре 

буенча билгеләнәчәк.»; 
 

9 нчы ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«III. 9 нчы ярдәмче программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү 

 

9 нчы ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 9 4 108 084,13 мең 

сум тәшкил итә, шулардан Татарстан Республикасы бюджеты акчасы – 2 216 084,13 

мең сум, законда билгеләнгән тәртиптә җәлеп итү планлаштырылган федераль бюд-

жет акчалары – 1 892 000,00 мең сум. 
 

 Ел  Күздә тотылган акча күләме, мең сум 

Татарстан Республикасы бюджеты  федераль бюджет 

2014 425 396,5 380 000,0 

2015 431 791,0 360 000,0 
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2016 422 878,0 360 000,0 

2017 423 154,03 400 000,0 

2018 429 820,1 392 000,0 

2019 27 295,0 - 

2020 27 679,7 - 

2021 28 069,8 - 

Барлыгы  2 216 084,13 1 892 000,00 

9 нчы ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында һәм 

тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты проектын 

формалаштырганда ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш*. 
*9 нчы ярдәмче программаны ресурслар белән тәэмин итү күләме федераль 

бюджет акчалары хисабына ел саен «Россия мәдәнияте (2012 – 2018 еллар)» феде-

раль максатчан программасын гамәлгә ашыру кысаларында мәдәни мирас объектла-

рын саклау чараларын үткәрүгә федераль бюджеттан акча бүлеп бирү нәтиҗәләре 

буенча билгеләнәчәк.»; 
9 нчы ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә 

(теркәлгән); 

«2014 – 2019 елларга Мирас – Наследие» ярдәмче программасында (алга таба-

10 нчы ярдәмче программа): 

10 нчы ярдәмче программа паспортында «10 нчы ярдәмче программаның 

дәүләт заказчылары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

 

«10 нчы ярдәмче программаның дәүләт 

заказчылары  

Мәдәни мирас объектларын саклау буен-

ча Татарстан Республикасы комитеты, 

Татарстан Республикасы Мәдәният ми-

нистрлыгы»; 

 

10 нчы ярдәмче программага кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә 

(теркәлгән). 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                     А.В.Песошин 
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