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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2021 елларга 

Татарстан Республикасында яшьләр 

сәясәтен, физик культура һәм спортны 

үстерү» дәүләт программасын раслау 

турында» 2014 ел, 7 февраль, 73 нче 

карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2021 елларга 

Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» 

дәүләт программасын раслау турында» 2014 ел, 7 февраль, 73 нче карарына 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 9 апрель, 228 нче;  

2014 ел, 1 ноябрь, 831 нче; 2015 ел, 17 апрель, 263 нче; 2015 ел, 1 июнь, 396 нчы; 

2015 ел, 30 октябрь, 825 нче; 2016 ел, 31 март, 184 нче; 2016 ел, 22 сентябрь,  

675 нче; 2016 ел, 1 ноябрь, 804 нче; 2016 ел, 31 декабрь, 1085 нче; 2017 ел,  

20 февраль, 103 нче; 2017 ел, 24 июнь, 424 нче; 2017 ел, 26 июнь, 432 нче; 2017 ел,  

4 октябрь, 759 нчы, 2017 ел, 27 ноябрь, 916 нчы; 2018 ел, 26 февраль, 113 нче;  

2018 ел, 27 апрель, 305 нче; 2018 ел, 19 ноябрь, 1006 нчы; 2018 ел, 20 декабрь,                

1193 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

исемендә һәм 1 нче пунктта «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2018» саннарына 

алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында 

яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» дәүләт программасында (алга 

таба – Программа): 

Программа исемендә «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2018» саннарына 

алыштырырга; 

Программа паспортында: 

«Программаның исеме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
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«Программаның 

исеме 

«2014 – 2018 елларга Татарстан Республикасында яшьләр 

сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» дәүләт 

программасы (алга таба – Программа)»; 

 

«Программаны тормышка ашыру вакытлары» юлын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

 

«Программаны 

тормышка ашыру 

вакытлары 

2014 – 2018 еллар. 

I этап: 2014 – 2016 еллар; 

II этап: 2017 – 2018 еллар»; 

 

«Ярдәмче программалар исемлеге» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче 

программалар 

исемлеге 

1. «2014 – 2018 елларга физик культура һәм спортны үстерү»; 

2. «2014 – 2018 елларга балалар һәм яшьләр ялын оештыру»; 

3. «2014 – 2018 елларга Татарстан Республикасы авыл яшьләре»; 

4. «2014 – 2018 елларга Татарстан яшьләре»; 

5. «2014 – 2018 елларга Татарстан Республикасы яшьләренә 

патриотик тәрбия бирү»; 

6. «2014 – 2018 елларга дәүләт яшьләр сәясәтен һәм спорт 

өлкәсендә дәүләт сәясәтен камилләштерү»; 

7. «2014 – 2018 елларга Татарстан Республикасында яшьләр 

сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү»; 

8. «2016 – 2018 елларга Татарстан балалары»; 

9. «2018 елда футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрүгә 

әзерләнү»; 

 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре» 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре  

2014 – 2018 елларда Программаны финанслауның гомуми 

күләме 41 980 551,3 мең сум тәшкил итә, шулардан:  

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән –                               

38 836 957,3 мең сум, шул исәптән: 

2014 ел – 3 136 603,4 мең сум; 

2015 ел – 6 087 046,9 мең сум; 

2016 ел – 7 006 205,7 мең сум; 

2017 ел – 11 548 162,3 мең сум; 

2018 ел – 11 058 939,0 мең сум; 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 2 357 404,0 мең сум, шул исәптән: 

2014 ел – 92 977,9 мең сум; 

2015 ел – 238 973,9 мең сум; 

2016 ел – 525 341,0 мең сум; 
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2017 ел – 946 699,0 мең сум; 

2018 ел – 553 412,2 мең сум; 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы исәбеннән – 786 190,0 мең сум, шул 

исәптән: 

2015 ел – 1 500,0 мең сум; 

2016 ел – 136 900 мең сум; 

2017 ел – 214 500,0 мең сум; 

2018 ел – 433 290,0 мең сум. 

Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм тиешле финанс елына һәм план чорына бюджет проектын 

формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы күләмнәре ел саен төзелә торган 

шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк»; 

 

«Программа максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан көтелә 

торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Программа 

максатларын һәм 

бурычларын 

тормышка 

ашырудан көтелә 

торган соңгы 

нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне 

бәяләү 

индикаторлары) 

һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

Ярдәмче программа чараларын тормышка ашыру 2018 елга 

түбәндәгеләрне арттыруга ирешергә мөмкинлек бирәчәк:  

физик культура һәм спорт өлкәсендә: 

халыкның гомуми санында физик культура һәм спорт белән 

системалы рәвештә шөгыльләнүче халык өлешен 

45,4 процентка кадәр; 

икътисадта эш белән тәэмин ителгән халыкның гомуми 

санында икътисадта эш белән тәэмин ителгән һәм физик 

культура һәм спорт белән шөгыльләнгән халык өлешен 

41 процентка кадәр; 

белем алучыларның һәм студентларның гомуми санында 

физик культура һәм спорт белән системалы рәвештә 

шөгыльләнүче белем алучылар һәм студентлар өлешен 

84 процентка кадәр; 

«Хезмәткә һәм оборонага әзер» бөтенроссия физкультура-

спорт комплексы нормативларын бирүдә катнашкан 

халыкның гомуми санында «Хезмәткә һәм оборонага әзер» 

(ХОӘ) бөтенроссия физкультура-спорт комплексы 

нормативларын үтәгән Татарстан Республикасы гражданнары 

өлешен 35,5 процентка кадәр; 

сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән затлар һәм 

инвалидларның гомуми санында физик культура һәм спорт 

белән системалы рәвештә шөгыльләнүче бу категориядәге 

затлар өлешен 18,3 процентка кадәр; 

спорт объектларының берьюлы хезмәт күрсәтү сәләтен 

66,77 процентка кадәр; 
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Россия Федерациясенең спорт җыелма командалары 

кандидатлары исемлекләренә кертелгән спортчылар санын 

561 кешегә кадәр; 

100 мең кешегә исәпләгән спорт корылмалары санын 

303 берәмлеккә кадәр; 

яшьләр сәясәте өлкәсендә: 

ял итүнең оештырылган формалары белән җәлеп ителгән 

балалар һәм яшьләр санын 218,6 мең кешегә кадәр; 

патриотик юнәлештәге чаралар белән җәлеп ителгән балалар 

һәм яшьләр санын 40 мең кешегә кадәр; 

балалар һәм яшьләрнең гомуми санында балалар һәм яшьләр 

иҗтимагый оешмалары чаралары белән җәлеп ителгән 

балаларның, яшьләрнең чагыштырма авырлыгын 

47 процентка кадәр»; 

 

Программаның I бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«I. Программаны тормышка ашыру тармагының гомуми тасвирламасы,  

шул исәптән хәл итү өчен Программа юнәлдерелә торган мәсьәләләр 

 

Бу Программа Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2009 елның 7 августындагы 

б-1101 номерлы боерыгы белән расланган 2020 елга кадәрге чорга Россия 

Федерациясендә физик культура һәм спортны үстерү стратегиясен; «Россия 

Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында» 1995 елның 24 ноябрендәге   

181-ФЗ номерлы Федераль законны; Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «2006 –        

2015 елларга Россия Федерациясендә физик культура һәм спортны үстерү» федераль 

максатчан программасы турында» 2006 елның 11 гыйнварындагы 7 номерлы,                    

«2011 – 2015 елларга Россия Федерациясе гражданнарына патриотик тәрбия бирү» 

дәүләт программасы турында» 2010 елның 5 октябрендәге 795 номерлы, «Физик 

культура һәм спортны үстерү» Россия Федерациясе дәүләт программасын раслау 

турында» 2014 елның 15 апрелендәге 302 номерлы карарларын; «Яшь гаиләләргә 

торак шартларын яхшыртуда дәүләт ярдәме күрсәтү турында» 1999 елның                        

21 октябрендәге 2443 номерлы, «Физик культура һәм спорт турында» 2008 елның                

8 октябрендәге 99-ТРЗ-99 номерлы Татарстан Республикасы законнарын; Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «2013 – 2017 елларга балалар 

мәнфәгатьләрендәге гамәлләрнең республика стратегиясе турында» 2013 ел,                    

11 февраль, 90 нчы, «Татарстан Республикасында социаль өлкәне һәм иҗтимагый 

инфраструктураны модернизацияләү һәм үстерү турында» 2016 ел, 3 сентябрь,             

614 нче карарларын; Россия Федерациясе Президентының балалар ялын үстерү 

буенча төбәк программаларын эшләү мәсьәләсе буенча 2012 елның 20 августындагы 

Пр-2215 номерлы һәм балалар савыктыру ялын оештыру мәсьәләләре буенча                  

2012 елның 24 августындагы 34547-Пр номерлы йөкләмәләре исемлеген; «Татарстан 

Республикасының Инвестиция-венчур фонды» коммерциягә карамаган оешмасы 

тарафыннан эшләнгән 2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасында социаль 

тармакларны һәм иҗтимагый инфраструктураны үстерү концепциясен исәпкә алып 

эшләнде. 
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Физик культура һәм спорт өлкәсендә. 

Спорт инфраструктурасын үстерү һәм эзлекле рәвештә камилләштерү 

өлкәсендә уңай динамика күзәтелә. 2012 – 2013 еллар дәвамында гына да Татарстан 

Республикасында 257 спорт корылмасы файдалануга тапшырылды. 2013 ел ахырына 

Татарстан Республикасында 9 408 спорт корылмасы эшли иде. 

Республикада Татарстан Республикасы халкының барлык яшьтәге 

категорияләренә һәм төркемнәренә юнәлдерелгән физик культура һәм спорт белән 

шөгыльләнүләрнең киң таралуын арттыру буенча эш алып барыла. 

2018 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасында массакүләм физик 

культура һәм спорт белән шөгыльләнүчеләр саны 1 557 118 кеше (3 – 79 яшь 

категориясендәге Татарстан Республикасы халкының гомуми саныннан                         

43,4 процент) тәшкил итте. 

Республикада 163 балаларга физкультура-спорт юнәлешендә өстәмә белем 

бирү учреждениесе эшли, шулардан 138е – балалар-үсмерләр спорт мәктәпләре һәм 

25е – махсуслаштырылган балалар-үсмерләр олимпия резервы спорт мәктәпләре. 

Аларда шөгыльләнүчеләрнең гомуми җәлеп итү күләме 88 436 кеше тәшкил итә,                  

65 спорт төре буенча дәресләр алып барыла. Спорт мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләр 

бик күп бөтенроссия һәм халыкара ярышларда катнаша һәм җиңү яулый. Татарстан 

Республикасында иң массакүләм спорт төрләре: хоккей (9 792 кеше шөгыльләнә), 

футбол (8 010 кеше), волейбол (6 260 кеше), йөзү (5 481 кеше), баскетбол                          

(5 196 кеше), чаңгы ярышлары (4 384 кеше). 

Балалар-үсмерләр спорт мәктәпләрендә һәм махсуслаштырылган балалар-

үсмерләр олимпия резервы спорт мәктәпләрендә 34 877 спортчының спорт 

разрядлары бар, шулардан: массакүләм разрядлар буенча – 30 474 кеше, беренче 

разряд буенча – 2 826 кеше, спорт мастерлыгына кандидатлар – 1 237 кеше, спорт 

мастерлары – 294 кеше, халыкара класслы спорт осталары – 38 кеше, атказанган 

спорт осталары – 8 кеше. 

Яңа спорт корылмаларында балалар-үсмерләр спорт мәктәпләрен урнаштыру 

планы эшләнде, республиканың югары белем бирүче мәгариф оешмалары белән 

физик культура һәм спорт өлкәсендә уртак эшчәнлек алып бару турында килешүгә 

ирешелде. 

Югары казанышлар спортын үстерү максатларында, 2013 елда 700 дән артык 

ярыш, шул исәптән Татарстан Республикасы, Идел буе федераль округы һәм Россия 

укучылары спартакиадасы программасы буенча 600 гә якын республика,                          

47 бөтенроссия, 20 халыкара һәм 42 ярыш үткәрелде. Бөтенроссия һәм халыкара 

ярышларда безнең спортчылар барлыгы 621 медаль яулады, шул исәптән 237 алтын, 

189 көмеш, 195 бронза. 

2013 ел дәвамында республикада «Ак Барс» хоккей клубы һәм «Нефтехимик»  

хоккей клубы катнашында Континенталь хоккей лигасы, Әлмәт шәһәренең 

«Нефтяник» хоккей клубы һәм Казан шәһәренең «Барс» хоккей клубы катнашында 

Югары хоккей лигасы чемпионаты, Яр Чаллы шәһәренең «Чаллы» хоккей клубы 

катнашында Яшьләр хоккей лигасы чемпионаты уеннары, Россия Кубогы һәм 

чемпионаты, ВТБ Бердәм лигасы, «УНИКС» баскетбол клубы катнашында 

баскетбол буенча Европа Кубогы, «Зенит-Казань» волейбол клубы катнашында 

ирләр командалары арасында волейбол буенча Россия чемпионаты, Чемпионнар 

лигасы һәм Европа клуб чемпионаты, «Динамо-Казань» волейбол клубы 
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катнашында хатын-кызлар командалары арасында волейбол буенча Россия 

чемпионаты, «Рубин» футбол клубы катнашында футбол буенча Россия 

чемпионаты, Европа Лигасы, «Динамо-Казань» хоккей клубы катнашында туплы 

хоккей буенча Россия чемпионаты һәм Европа Кубогы, «Синтез» ватерпол клубы 

катнашында су полосы буенча Россия чемпионаты, «Динамо-Казань» хоккей клубы 

катнашында чирәмдәге хоккей буенча Россия һәм Евролига чемпионаты уеннары 

үткәрелде. 

2011 елда спортның олимпия төрләрен үстерү һәм Россия җыелма 

командаларына спорт резервын әзерләү, Россия Федерациясе Президентының 

Россия Федерациясе субъектларында үстерелә торган олимпия, паралимпия 

төрләренең база төрләрен билгеләү мәсьәләсе буенча 2010 елның 8 апрелендәге          

Пр-996 номерлы (2 пунктның «а» пунктчасы) йөкләмәсен үтәү максатларында, 

Россия Федерациясе Спорт, туризм һәм яшьләр сәясәте министрлыгының «Россия 

Федерациясе субъектларында Россия Федерациясе спорт җыелма командалары 

резервын әзерләү өчен үстерелә торган база олимпия һәм паралимпия төрләре 

исемлеген раслау турында» 2011 елның 14 июнендәге 571 номерлы боерыгы белән 

Татарстан Республикасы өчен 32 база (терәк) спорт төре билгеләнде. 

Спортның база төрләрен үстерү бурычларын тормышка ашыру кысаларында: 

Татарстан Республикасы белән Россия Федерациясенең Спорт, туризм һәм 

яшьләр сәясәте министрлыгы арасында физик культура һәм спортны үстерү 

өлкәсендә хезмәттәшлек һәм үзара хезмәттәшлек турында 2011 елның                                   

1 февралендәге 22 номерлы килешүгә кул куелды; 

Татарстан Республикасының Спорт министрлыгы белән республиканың 

муниципаль берәмлекләре арасында физик культура һәм спортны үстерү өлкәсендә 

хезмәттәшлек һәм үзара хезмәттәшлек турындагы килешүләргә кул куелды, алар 

спортның база олимпия һәм паралимпия төрләрен үстерү өчен республиканың 

муниципаль берәмлекләре буенча бүленде; 

Татарстан Республикасына беркетелгән база олимпия һәм паралимпия спорт 

төрләре буенча Россия Федерациясе җыелма командаларына резерв әзерләүне 

гамәлгә ашыручы терәк оешмалар (учреждениеләр) билгеләнде; 

Россия Федерациясенең Спорт, туризм һәм яшьләр сәясәте министрлыгы 

белән Татарстан Республикасы арасында база олимпия һәм паралимпия спорт 

төрләре буенча Россия Федерациясе җыелма командалары өчен спорт резервын 

әзерләүне гамәлгә ашыручы спорт оешмаларына адреслы финанс ярдәме күрсәтү 

өчен Татарстан Республикасы бюджетына субсидия бирү турында килешү төзелде. 

Тармакның фәнни һәм мәгълүмати-методик яктан тәэмин ителеше үсеп бара. 

Шул ук вакытта тармакның алга таба үсүенә түбәндәге проблемалар 

комачаулый: 
1. Спорт инфраструктурасын үстерүдә диспропорцияләр. Инфраструктура 

үсеш алуга карамастан, республиканың төрле районнарында аның тигез булмавы 
саклана, ул халыкны физик культура һәм спорт белән шөгыльләнүгә актив җәлеп 
итәргә ярдәм итә алмый. Бу яшәү, эш, уку урыны буенча физик культура һәм спорт 
белән шөгыльләнүләрнең массакүләм булуын демографик вәзгыятьне яхшырту 
буенча мөһим чара кебек тәэмин итү күзлегеннән дә аеруча мөһим булып тора.  

2. Физик культура һәм спорт белән системалы рәвештә шөгыльләнә торган 
республика халкының чагыштырма авырлыгы үсеше темпы тигез булмау, халыкның 
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аерым категорияләрен (студентлар, балалар һәм яшүсмерләр һ.б.) физик культура 
һәм спорт белән шөгыльләнүгә җәлеп итү тигез булмау. Халыкның физик культура 
һәм спорт белән даими шөгыльләнүче өлеше республикада, Россия Федерациясенең 
башка төбәкләре белән чагыштырганда, югарырак булуга карамастан, шундый ук 
Көнбатышның үсеш алган илләре күрсәткечләреннән (25 – 30 процент) артта калу 
күзәтелә, бу республиканың социаль-икътисадый үсеше программаларында 
билгеләнгән максатларга ирешүне шактый авырайтырга мөмкин. Әлеге мәсьәләне 
хәл итү максатларында, физик активлыкның гамәлдәге формаларын (БҮСМ 
системасы, студентлар спорты, инвалидлар спорты һ.б.) тәэмин итү эшен 
оештырырга, шулай ук физик активлыкның индивидуаль формаларын 
стимуллаштырырга, яшәү урыны буенча тиешле спорт инфраструктурасы белән 
тәэмин итәргә, аз керемле гаиләләр өчен әлеге инфраструктурага арзан яки бушлай 
керү мөмкинлеген булдырырга кирәк. Сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауның яңа 
формаларын да эзләргә кирәк. 

3. Кадрлар потенциалын әзерләү эше камилләштерүне таләп итә. Тармак 
кадрларын әзерләүнең гамәлдәге системасы аларга ихтыяҗны канәгатьләндерми. Бу 
эш юнәлешендә кадрлар әзерләүнең җитәрлек дәрәҗәдә булмавы, аларның бик еш 
алмашынып торуы аркасында кыенлыклар күзәтелә. Югары белем бирүче «Идел буе 
дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясе» дәүләт бюджет мәгариф 
учреждениесе базасында тармак мәгариф кластерын булдыру һәм алга таба 
тармакның фәнни һәм мәгълүмати-методик яктан тәэмин ителешен үстерү әлеге 
өлкәдә төп юнәлешләрнең берсе булырга мөмкин. 

4. Хәзерге вакытта физкультура-спорт юнәлешендәге балаларга белем бирү 
оешмаларының гамәлдәге системасында укытучы-тренерлар ставкаларын                      
316 берәмлеккә арттыруга ихтыяҗ барлыкка килде. 

Әлеге мәсьәләләрне хәл итү өчен «2014 – 2018 елларга физик культура һәм 
спортны үстерү» ярдәмче программасы кысаларында спорт инфраструктурасын һәм 
спорт учреждениеләре челтәрен үстерүгә, аларның эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген 
күтәрүгә, массакүләм балалар-үсмерләр спортын үстерүгә һәм спорт резервын 
әзерләүгә, студентлар спортын үстерүгә, халыкның барлык категорияләре арасында 
массакүләм спортны үстерүгә, спортның өстенлекле төрләрен үстерү өчен шартлар 
тудыруга, югары класслы спортчылар әзерләүгә, физик культура һәм спорт буенча 
югары квалификацияле белгечләр әзерләүгә булышлык күрсәтүгә, халыкның физик 
культура һәм спорт белән даими шөгыльләнүгә ихтыяҗын формалаштыру, 
халыкның сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауга, физик культура һәм спорт 
өлкәсен фәнни, мәгълүмати-методик яктан тәэмин итүгә юнәлдерелгән чаралар 
комплексы тәкъдим ителә. 

 

Яшьләр сәясәте өлкәсендә. 

Дәүләт яшьләр сәясәтенең тармакара өлкә буларак үзенчәлегенә бәйле 

рәвештә, яшьләр проблемаларының бөтен спектры: мәгариф, эшкә урнашу, буш 

вакытны оештыру, тискәре социаль күренешләрне профилактикалау буенча 

ведомствоара яраштыру ныгыды. 

Дәүләт яшьләр сәясәтенең өстенлекле юнәлешләрен тормышка ашыру, яшьләр 

проблемаларын нәтиҗәле хәл итү өчен программалы метод актив кулланыла. 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм 

торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт 
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программасының «2012 – 2015 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне 

торак белән тәэмин итү» ярдәмче программасын һәм «Яшь гаиләләргә торак 

шартларын яхшыртуда дәүләт ярдәме турында» 1999 елның 21 октябрендәге                

2443 номерлы Татарстан Республикасы Законын тормышка ашыру бик зур социаль 

нәтиҗәгә ия, алар нигезендә Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре 

министрлыгы яшь гаиләләргә торак шартларын яхшыртуда дәүләт ярдәме күрсәтә. 

Республикада, эчтәлеге буенча үзенчәлекле булса да, балалар һәм үсмерләргә 

тәрбия бирү барышының аерылгысыз бер өлеше буларак ял итү өлкәсе турындагы 

күзаллау ныгыды. Республикада балалар һәм яшьләр ялын тәэмин итү эшен 

оештыру өчен мөмкинлекләрнең чикләнгәнлеге һәм ялга мохтаҗ булучыларның 

максималь саны ихтыяҗларын канәгатьләндерү кирәклеге арасындагы 

каршылыклар шартларында оптималь формаларны табарга омтылу хас булды. 

Балаларның сәламәтлеге социаль-икътисадый, демографик һәм медик-

биологик факторларның үзара катлаулы бәйләнешләренең интеграль күрсәткече 

буларак формалаша, алар арасында экологик хәл начараю, туклану җитәрлек 

дәрәҗәдә булмау һәм баланссыз булу, мәктәптә балаларны укыту һәм тәрбияләү 

шартлары һәм технологиясе, гаиләнең икътисадый иминлеген киметүгә һәм 

җәмгыятьтәге социаль киеренкелеккә бәйле булган стресслы йогынтылар, начар 

гадәтләр таралу иң мөһимнәре булып тора. 

Әлеге күренешләрне профилактикалау өчен «2014 – 2018 елларга балалар һәм 

яшьләр ялын оештыру» ярдәмче программасы кысаларында сәламәтләндерү 

учреждениеләрендә лагерьларга балаларны җәлеп итү һәм юнәлешле сменаларны 

оештыру буенча планлы һәм максатчан эш алып барыла. 

Хәзерге вакытта Татарстан Республикасында 3 822,0 мең кеше яши. Шул ук 

вакытта авыл халкының саны 921,3 мең кеше, ягъни республикадагы барлык 

халыкның 24,1 процентын тәшкил итә. Авыл яшьләре (15 яшьтән алып 29 яшькә 

кадәрге халык) саны – 183,8 мең кеше, бу республикадагы барлык авыл халкының 

20 процентын һәм Татарстан Республикасындагы барлык яшьләрнең 21,5 процентын 

тәшкил итә. 

Социаль төркем буларак авыл яшьләре, тулы мәгънәдә әйткәндә, үз социаль 

хәлгә юк түгел. Ул халыкның хәзерге заманның бөтен яшь буынының барлык 

проблемаларын үз эченә алган үсеш дәрәҗәсен чагылдыручы яшь төркемен 

булдыра. Авылда алар тагын да яктырак чагылыш тапкан. Авыл җирлегендәге 

яшьләр арасында ярлылык, тормыш дәрәҗәсенең гомуми кимүе, эшкә урнашу өчен 

шартлар булмау, мәдәни ихтыяҗларның үсеш алмавы, эмоциональ фәкыйрьлек, үз 

һәм чит кеше тотышының әхлакый бәяләре түбән булу аеруча да кискен күренә. 

Моның нәтиҗәсе – иҗади хезмәт эшчәнлегенә игътибар итмәү, җәмгыятьнең 

торышы өчен җаваплылык кимү, аннан читләшү. 

Бүгенге көндә авыл яшьләре арасында проект эшчәнлеген үстерү һәм 

эшмәкәрлекне үстерү мөһим бурыч булып тора. Ә бу аны социаль проектлаштыруга, 

бизнес-планлаштыруга укытудан башка мөмкин түгел. Хәзер аны, дистанцион 

укытудан һәм вебинарлар программасыннан файдаланып, «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәре ярдәмендә эшләргә мөмкин. 

Авыл яшьләре алдында торган проблемаларны хәл итү максатларында,              

«2014 – 2018 елларга Татарстан Республикасы авыл яшьләре» ярдәмче программасы 

кысаларында Татарстан Республикасы авыл яшьләренең социаль һәм икътисадый 
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активлыгын күтәрү өчен шартлар тудыру буенча чаралар планлаштырыла. 

Дәүләт яшьләр сәясәтен алга таба үстерү өчен яшьләр арасында булган 

проблемаларны алга таба хәл итү таләп ителә, бу «2014 – 2018 елларга Татарстан 

яшьләре» ярдәмче программасында чагылыш тапты. Бу яшь лидерларны ачыклау, 

тәрбияләү һәм үз-үзләрен тормышка ашыру системасын камилләштерү зарурлыгы; 

яшьләрнең хезмәт активлыгын арттыру һәм аның республиканың масштаблы иҗади 

проектларында катнашу кирәклеге; яшьләр төркемнәренең төрле категорияләрен 

үстерү өчен тигез башлангыч мөмкинлекләр булмау; тискәре социаль күренешләрне 

профилактикалау һәм яшьләрнең сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру эше 

җитәрлек дәрәҗәдә нәтиҗәле булмау. 

Татарстан Республикасы яшьләренең кыйммәтле юнәлешләрен 

формалаштыруда гражданлык-патриотик тәрбия бирүнең роле көчәя, бу «2014 – 

2018 елларга Татарстан Республикасы яшьләренә патриотик тәрбия бирү» ярдәмче 

программасында чагылыш тапты, программа чаралары кысаларында түбәндәге 

юнәлешләр системалаштырыла: патриотик тәрбия бирү системасын 

модернизацияләү, гражданнарны хәрби хезмәткә армиягә кадәр әзерләү чаралары, 

патриотик тәрбия бирү өлкәсендә мәгълүмати, фәнни-теоретик һәм методик яктан 

тәэмин итү. 

Татарстан Республикасының тотрыклы социаль-икътисадый үсешен дәүләт 

яшьләр сәясәтенең, шулай ук физик культура һәм спорт өлкәсендә дәүләт сәясәтенең 

нәтиҗәлелеген арттыру юлы белән тәэмин итү «2014 – 2018 елларга спорт өлкәсендә 

дәүләт яшьләр сәясәтен һәм дәүләт сәясәтен камилләштерү» ярдәмче 

программасында планлаштырыла.»; 

 
Программаның  II бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«II. Программаның төп максатлары һәм бурычлары, 

программа чаралары, көтелә торган соңгы нәтиҗәләре тасвирнамәсе, 

аны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары 

 

Программаның максаты булып Татарстан Республикасында дәүләт яшьләр 

сәясәтен һәм физик культура һәм спорт өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру 

тора. 

Куелган максатка ирешү өчен түбәндәге бурычларны хәл итү күздә тотыла: 

массакүләм физик культура һәм спортны үстерү, халык сәламәтлеген ныгыту, 

Татарстанның спорт имиджын ныгыту; 

яшьләрнең социаль үсеше белән идарә итү, аның иҗади потенциалын 

республиканың конкурентлык сәләтен көчәйтүдә файдалану, яшь буынның тормыш 

сыйфатын яхшырту өчен оптималь шартларны тәэмин итү;  

дәүләт яшьләр сәясәтен һәм спорт өлкәсендә дәүләт сәясәтен камилләштерү; 

Татарстан Республикасы яшьләренә патриотик тәрбия бирү системасын үстерү 

һәм модернизацияләү; 

яшьләр сәясәте һәм спорт учреждениеләре инфраструктурасын ныгыту һәм 

аларның энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү. 

Куелган максатның масштаблылыгы чаралар комплексын эшләүне таләп итә. 
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Массакүләм физик культура һәм спортны үстерү, халык сәламәтлеген ныгыту, 

Татарстанның спорт имиджын ныгыту өчен «2014 – 2018 елларга физик культура 

һәм спортны үстерү» ярдәмче программасы гамәлгә ашырыла. 

Ярдәмче программа сәламәт яшәү рәвешен формалаштыруга, сәламәтлекне 

ныгытуга, барлык яшьтәге халык төркемнәренең физик активлыгын һәм әзерлеген 

арттыруга, тулы кыйммәтле итеп ял итү һәм буш вакытны сәламәт итеп үткәрү, 

Россия һәм халыкара спорт ярышларында Татарстан Республикасы спортчылары 

уңышлы чыгышлар ясау һәм спорт резервын әзерләү өчен шартлар тудыруга 

юнәлдерелгән чараларны башкаруны күздә тота. 

Әлеге чараларны тормышка ашыру Татарстан Республикасы халкының 

сәламәтлеген ныгыту өчен шартлар тудырырга, республикада демографик хәлне 

яхшыртырга, массакүләм спортны һәм югары казанышлар спортын (профессиональ 

спортны) үстерергә һәм популярлаштырырга, алга таба Татарстанның спорт 

имиджын халыкара дәрәҗәдә ныгыту максатларында, җәмгыятьнең төрле 

катламнарын физик культура һәм спорт белән даими шәгыльләнүгә җәлеп итәргә 

мөмкинлек бирәчәк. 

Моннан тыш, балаларга өстәмә белем бирү оешмалары һәм спорт юнәлешендә 

һөнәри белем бирү оешмалары ярдәме, физик культура һәм спорт өлкәсендәге 

эшчәнлекне аналитик һәм методик тәэмин итү системасы ярдәме кирәк була. 

Ярдәмче программа чараларын тормышка ашыру 2018 елга түбәндәгеләрне 

арттыруга ирешергә мөмкинлек бирәчәк: 

халыкның гомуми санындагы физик культура һәм спорт белән системалы 

рәвештә шөгыльләнүче халык өлешен 45,4 процентка; 

икътисадта эш белән тәэмин ителгән халыкның гомуми санында икътисадта 

эш белән тәэмин ителгән һәм физик культура һәм спорт белән шөгыльләнгән халык 

өлешен 41 процентка кадәр; 

белем алучыларның һәм студентларның гомуми санында физик культура һәм 

спорт белән системалы рәвештә шөгыльләнүче белем алучылар һәм студентлар 

өлешен 84 процентка кадәр; 

сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән затлар һәм инвалидларның 

гомуми санындагы физик культура һәм спорт белән системалы рәвештә 

шөгыльләнүче бу категориядәге халык өлешен 18,3 процентка кадәр; 

спорт объектларының берьюлы хезмәт күрсәтү сәләтен 66,77 процентка кадәр; 

Россия Федерациясенең спорт җыелма командалары кандидатлары исемлегенә 

кертелгән спортчылар санын 549 кешегә кадәр; 

100 мең кешегә исәпләгән спорт корылмалары санын 303 берәмлеккә кадәр; 

«Хезмәткә һәм оборонага әзер» бөтенроссия физкультура-спорт комплексы 

нормативларын бирүдә катнашкан халыкның гомуми санындагы «Хезмәткә һәм 

оборонага әзер» бөтенроссия физкультура-спорт комплексы нормативларын үтәгән 

Татарстан Республикасы халкы өлешен 35,5 процентка кадәр. 

Яшьләрнең социаль үсеше белән идарә итү, аның иҗади потенциалын 

республиканың конкурентлык сәләтен көчәйтүдә файдалану, яшь буынның тормыш 

сыйфатын яхшырту өчен оптималь шартларны тәэмин итү максатларында, «2014 – 

2018 елларга балалар һәм яшьләр ялын оештыру», «2014 – 2018 елларга Татарстан 

яшьләре», «2014 – 2018 елларга Татарстан Республикасы авыл яшьләре», «2014 – 

2018 елларга Татарстан Республикасы яшьләренә патриотик тәрбия бирү», «2016 – 
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2018 елларга Татарстан балалары» ярдәмче программаларны тормышка ашыру 

карала.  

Ярдәмче программаларны тормышка ашыру нәтиҗәләрен тасвирлый торган 

төп күрсәткечләр булып түбәндәгеләр тора: 

ялның оештырылган формалары белән җәлеп ителгән балалар һәм яшьләр 

саны 218,6 мең кешегә кадәр арту; 

студентлар хезмәт отрядлары хәрәкәтендә катнашучы яшь кешеләр өлеше               

5,2 процентка кадәр арту; 

яшьләрнең гомуми санында сәләтле яшьләргә ярдәм күрсәтү өлкәсендә 

башкарма хакимият органнары тарафыннан тормышка ашырыла торган проектларга 

һәм программаларга яшь кешеләр өлеше 47 процентка кадәр арту; 

тискәре социаль күренешләрне профилактикалауга юнәлдерелгән чараларда 

катнашучы яшьләр өлеше 4,6 процентка кадәр арту; 

авылны социаль үстерү программаларында катнашучы авыл яшьләренең 

чагыштырма авырлыгы 60,2 процентка кадәр арту; 

авылны икътисадый үстерү программаларында катнашучы авыл яшьләренең 

чагыштырма авырлыгы 3,8 процентка кадәр арту; 

интеллектуаль-иҗади чараларга җәлеп ителгән авыл яшьләренең чагыштырма 

авырлыгы 59,7 процентка кадәр арту; 

сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру программаларында катнашучы авыл 

яшьләренең чагыштырма авырлыгы 72,5 процентка кадәр арту; 

һөнәр юнәлеше буенча ярдәмче программа чараларында катнашучы авыл 

яшьләренең чагыштырма авырлыгы 42,7 процентка кадәр арту; 

балаларны һәм яшьләрне патриотик юнәлештәге чараларга тартуны                  

40 мең кешегә кадәр арттыру. 

Татарстан Республикасы халкының сәламәтлеген ныгыту, балаларның һәм 

үсмерләрнең буш вакытларын, аларның ялын һәм аларны савыктыруны оештыру, 

республикада демографик хәлне ныгыту, массакүләм спортны һәм югары 

казанышлар спортын (профессиональ спортны) үстерү һәм популярлаштыру, 

җәмгыятьнең төрле катламнарын физик культура һәм спорт белән даими 

шөгыльләнүгә җәлеп итү, халыкара дәрәҗәдә Татарстанның спорт имиджын 

ныгыту, күзәтүсезлекне, экстремизмны, хокук бозуларны, тәмәке тартуны, 

алкоголизмны, наркоманияне һәм башка тискәре социаль күренешләрне 

профилактикалау, шулай ук ягулык-энергетика ресурсларын нәтиҗәле файдалану 

өчен шартлар тудыру максатларында, Программа кысаларында «Социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасын үстерү» ярдәмче программасын тормышка ашыру 

күздә тотыла. 
Әлеге ярдәмче программаларны тормышка ашыру нәтиҗәлелеген 

мониторинглау өчен түбәндәге үлчәү индикаторлары кулланылачак: 
төзелгән спорт корылмалары саны, берәмлек; 
модернизацияләнгән спорт корылмалары саны, берәмлек; 
100 мең кешегә спорт корылмалары саны, берәмлек; 
спорт билгеләнешендәге объектларның бердәм хезмәт күрсәтү сәләте, 

процент; 
модернизацияләнгән үсмерләр клублары саны, берәмлек; 
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Татарстан Республикасының капиталь ремонт үткәрелгән балалар 
сәламәтләндерү лагерьлары саны, берәмлек; 

яшьләр сәясәте һәм спорт учреждениеләрен тәэмин итү өчен электр 
энергиясенең чагыштырма чыгымы, 1 кв.метрга кВт × сәгать; 

яшьләр сәясәте һәм спорт учреждениеләрен тәэмин итү өчен җылылык 
энергиясенең чагыштырма чыгымы, 1 кв.метрга Гкал; 

яшьләр сәясәте һәм спорт учреждениеләрен тәэмин итү өчен салкын суның 
чагыштырма чыгымы, 1 кешегә куб метр; 

яшьләр сәясәте һәм спорт учреждениеләрен тәэмин итү өчен табигый газның 
чагыштырма чыгымы, 1 кв.метрга куб метр; 

Татарстан Республикасы Спорт министрлыгының ведомство буйсынуындагы 
мәҗбүри энергетика тикшерүен үткән учреждениеләре (урыннарны арендага алучы 
учреждениеләрне исәпкә алмыйча) өлеше, процент; 

Татарстан Республикасы Спорт министрлыгының ведомство буйсынуындагы 
исәпкә алу приборлары белән җиһазландырылган учреждениеләре (урыннарны 
арендага алучы учреждениеләрне исәпкә алмыйча) өлеше, процент. 

Программаның максаты, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм 
Программа чаралары буенча финанслау аңа теркәлгән кушымтада китерелә. 

Программаны тормышка ашыруның гомуми вакыты: 2014 – 2018 еллар (ике 
этапта): 

I этап: 2014 – 2016 еллар; 
II этап: 2017 – 2018 еллар.»; 

Программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

2014 – 2018 елларда Программаны финанслауның гомуми күләме                             

41 980 551,3 мең сум тәшкил итә, шулардан:  

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән –                               

38 836 957,3 мең сум, шул исәптән: 

2014 ел – 3 136 603,4мең сум; 

2015 ел – 6 087 046,9 мең сум; 

2016 ел – 7 006 205,7 мең сум; 

2017 ел – 11 548 162,3 мең сум; 

2018 ел – 11 058 939,0 мең сум; 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы исәбеннән – 

2 357 404,0 мең сум, шул исәптән: 

2014 ел – 92 977,9 мең сум; 

2015 ел – 238 973,9 мең сум; 

2016 ел – 525 341,0 мең сум; 

2017 ел – 946 699,0 мең сум; 

2018 ел – 553 412,2 мең сум; 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган бюджеттан тыш чыганаклар акчасы 

исәбеннән – 786 190,0 мең сум, шул исәптән: 

2015 ел – 1 500,0 мең сум; 

2016 ел – 136 900 мең сум; 
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2017 ел – 214 500,0 мең сум; 

2018 ел – 433 290,0 мең сум. 

Программаны финанслау күләме фараз характерында була һәм тиешле финанс 

елына һәм план чорына бюджет проектын формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә 

тиеш. 

Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы 

күләмнәре ел саен төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә 

билгеләнәчәк.»; 

Программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян 

итәргә; 

«2014 – 2021 елларга физик культура һәм спортны үстерү» ярдәмче 

программасында (алга таба – 1 нче ярдәмче программа): 

1 нче ярдәмче программа исемендә «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2018» 

саннарына алыштырырга; 

1 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программаның исеме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче 

программаның 

исеме 

«2014 – 2018 елларга физик культура һәм спортны үстерү» 

(алга таба – 1 нче ярдәмче программа)»; 

 

«1 нче ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 
«1 нче ярдәмче 
программаны 
тормышка ашыру 
вакытлары һәм 
этаплары 

2014 – 2018 еллар.  
I этап: 2014 – 2016 еллар; 
II этап: 2017 – 2018 еллар»; 

 

«Еллар һәм финанслау чыганаклары буенча бүлеп, 1 нче ярдәмче 

программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 

«Еллар һәм финанслау 

чыганаклары буенча 

бүлеп, 1 нче ярдәмче 

программаны финанс-

лау күләмнәре 

1 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме  

8 233 076,8 мең сум тәшкил итә, шулардан Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 8 170 661,5 

мең сум, шул исәптән:  

2014 ел – 1 593 942,4 мең сум; 

2015 ел – 1 410 644,5 мең сум; 

2016 ел – 1 254 527,3 мең сум; 

2017 ел – 1 692 409,1 мең сум; 

2018 ел – 2 219 138,2 мең сум.  

Федераль бюджет акчасы исәбеннән күздә тотылган 

финанслау 62 415,3 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 

2015 ел – 8 234,9 мең сум; 

2016 ел – 17 651,2 мең сум; 
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2017 ел – 22 071,0 мең сум; 

2018 ел – 14 458,2 мең сум. 

1 нче ярдәмче программаны финанслау күләме фараз 

характерында була һәм тиешле финанс елына бюджет 

проектын формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Федераль бюджет һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы 

күләмнәре ел саен төзелә торган шартнамәләр һәм 

килешүләр нигезендә билгеләнәчәк; 

 

«1 нче ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан 

көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«1 нче ярдәмче 

программа 

максатларын һәм 

бурычларын 

тормышка 

ашырудан көтелә 

торган соңгы 

нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне 

бәяләү 

индикаторлары) 

һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

1 нче ярдәмче программа чараларын тормышка ашыру                  

2018 елга түбәндәгеләрне арттыруга ирешергә мөмкинлек 

бирәчәк: 

халыкның гомуми санында физик культура һәм спорт белән 

системалы рәвештә шөгыльләнүче халык өлешен                   

45,4 процентка кадәр; 

икътисадта эш белән тәэмин ителгән халыкның гомуми 

санында икътисадта эш белән тәэмин ителгән һәм физик 

культура һәм спорт белән шөгыльләнгән халык өлешен 

41 процентка кадәр; 

белем алучыларның һәм студентларның гомуми санында физик 

культура һәм спорт белән системалы рәвештә шөгыльләнүче 

белем алучылар һәм студентлар өлешен 84 процентка кадәр; 

сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән затлар һәм 

инвалидларның гомуми санындагы физик культура һәм спорт 

белән системалы рәвештә шөгыльләнүче бу категориядәге 

халык өлешен 18,3 процентка кадәр; 

халыкның гомуми санында физик культура һәм спорт белән 

системалы рәвештә шөгыльләнүче авыл халкы өлешен                   

27,0 процентка кадәр; 

спорт объектларының берьюлы хезмәт күрсәтү сәләтен                  

66,77 процентка кадәр; 

Россия Федерациясенең спорт җыелма командалары 

кандидатлары исемлегенә кертелгән спортчылар санын                  

561 кешегә кадәр; 

физик культура һәм спорт өлкәсендә оешмаларның гомуми 

санында федераль спорт әзерлеге стандартлары нигезендә 

спорт әзерлеге буенча, шул исәптән сәламәтлек мөмкинлекләре 

чикләнгән затлар һәм инвалидлар өчен хезмәт күрсәтүче 

оешмалар өлешен 100 процентка кадәр; 

«Хезмәткә һәм оборонага әзер» (ХОӘ) бөтенроссия 

физкультура-спорт комплексы нормативларын бирүдә 

катнашкан халыкның гомуми санында «Хезмәткә һәм 
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оборонага әзер» (ХОӘ) бөтенроссия физкультура-спорт 

комплексы нормативларын үтәгән Татарстан Республикасы 

халкы өлешен 35,5 процентка кадәр»; 

 

1 нче ярдәмче программаның II бүлегендәге утыз алтынчы абзацны түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 
«1 нче ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары: 2014 –                        

2018 еллар.»; 

1 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. 1 нче ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

1 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 8 233 076,8 мең 

сум тәшкил итә, шулардан Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

8 170 661,5 мең сум, шул исәптән:  

2014 ел – 1 593 942,4 мең сум; 

2015 ел – 1 410 644,5 мең сум; 

2016 ел – 1 254 527,3 мең сум; 

2017 ел – 1 692 409,1 мең сум; 

2018 ел – 2 219 138,2 мең сум.  

Федераль бюджет акчасы исәбеннән күздә тотылган финанслау 62 415,3 мең 

сум тәшкил итә, шул исәптән: 

2015 ел – 8 234,9 мең сум; 

2016 ел – 17 651,2 мең сум; 

2017 ел – 22 071,0 мең сум; 

2018 ел – 14 458,2 мең сум. 

1 нче ярдәмче программаны финанслау күләме фараз характерында була һәм 

тиешле финанс елына бюджет проектын формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә 

тиеш. 

Федераль бюджет һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы күләмнәре ел саен 

төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк; 

1 нче ярдәмче программага 2 нче һәм 3 нче кушымталарны (карарга 

теркәләләр) яңа редакциядә бәян итәргә; 

«2014 – 2020 елларга балалар һәм яшьләр ялын оештыру» ярдәмче 

программасында (алга таба – 2 нче ярдәмче программа): 

2 нче ярдәмче программа исемендә «2014 – 2021» саннарын «2014 –                    

2018» саннарына алыштырырга; 

2 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программаның исеме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче 

программаның 

исеме 

«2014 – 2018 елларга балалар һәм яшьләр ялын оештыру» (алга 

таба – 2 нче ярдәмче программа)»; 

 

«2 нче ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 
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«2 нче ярдәмче 
программаны 
тормышка ашыру 
вакытлары 

I этап: 2014 – 2016 еллар; 
II этап: 2017 – 2018 еллар»; 

 

«Финанслау күләмнәре һәм чыганаклары» юлын түбәндәге  редакциядә бәян 

итәргә: 

 

«Финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары  

2014 – 2018 елларда 2 нче ярдәмче программаны 

финанслауның гомуми күләме Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән 6 691 866,5 мең сум тәшкил итә, 

шул исәптән: 

2014 елда – 1 152 755,7 мең сум; 

2015 елда – 1 278 059,1 мең сум; 

2016 елда – 1 339 407,7 мең сум; 

2017 елда – 1 426 450,4 мең сум; 

2018 елда – 1 495 193,6 мең сум. 

2 нче ярдәмче программа юнәлешләре буенча Татарстан 

Республикасы бюджетыннан бүленеп бирелә торган акча 

суммасы чираттагы финанс елына һәм план чорына Татарстан 

Республикасы бюджеты турында закон нигезендә ел саен 

тәгаенләнәчәк.  

2014 елда федераль бюджет акчасы 56 677,9 мең сум тәшкил 

итте. 2015 елда федераль бюджеттан финанслау каралмаган. 

2016 елда федераль бюджет акчасы 55 564,8 мең сум тәшкил 

итте. 

Бюджеттан тыш чыганаклар ел саен төзелә торган 

шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк»; 

 
«2 нче ярдәмче программаны тормышка ашырудан көтелә торган соңгы 

нәтиҗәләр» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«2 нче ярдәмче 

программаны 

тормышка 

ашырудан көтелә 

торган соңгы 

нәтиҗәләр 

Ял итүнең оештырылган формалары белән балаларны һәм 

яшьләрне җәлеп итү, шул исәптән: 

2014 ел – 212 мең кеше; 

2015 ел – 214 мең кеше; 

2016 ел – 215 мең кеше; 

2017 ел – 218,5 мең кеше; 

2018 ел – 218,6 мең кеше. 

Балалар һәм яшьләр ялын оештыру, савыктыру нәтиҗәсен 

арттыру өчен кирәкле шартлар тудыру»; 

 
2 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«2 нче ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
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2014 – 2018 елларда 2 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми 

күләме Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 6 691 866,5 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән: 

2014 елда – 1 152 755,7 мең сум; 

2015 елда – 1 278 059,1 мең сум; 

2016 елда – 1 339 407,7 мең сум; 

2017 елда – 1 426 450,4 мең сум; 

2018 елда – 1 495 193,6 мең сум. 

2 нче ярдәмче программа юнәлешләре буенча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан бүленеп бирелә торган акча суммасы чираттагы финанс елына һәм 

план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турындагы закон нигезендә ел саен 

тәгаенләнәчәк.  

2014 елда федераль бюджет акчасы 56 677,9 мең сум тәшкил итте. 2015 елда 

федераль бюджеттан финанслау каралмаган. 2016 елда федераль бюджет акчасы 

55 564,8 мең сум тәшкил итте. 
Бюджеттан тыш чыганаклар акчасы күләме ел саен төзелә торган шартнамәләр 

һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк. 
Балаларның һәм яшьләрнең ялын оештыру буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә 

норматив чыгымнар ел саен Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
тарафыннан раслана. 

Татарстан Республикасының ял оешмаларында сменаларның дәвамлылыгы, 
Татарстан Республикасының муниципаль районнары һәм шәһәр округлары 
яктылыгында балаларның һәм яшьләрнең ялын оештыруга һәм балаларның һәм 
яшьләрнең ялын оештыруны тәэмин итүгә Татарстан Республикасының җирле 
бюджетларына субсидияләр бүлү, министрлыклар буенча 2 нче ярдәмче 
программаны тормышка ашыруга ассигнованиеләр бүлү 2 нче ярдәмче программага 
теркәлгән 2 нче кушымтада китерелә. 

2016 елга балаларның һәм яшьләрнең ялын оештыруга хезмәтләр күләмнәре 
нормативлары һәм 2016 елга муниципаль районнар һәм шәһәр округлары 
яктылыгында балаларның ялын оештыруга хезмәтләр күләмнәре нормативлары                       
2 нче ярдәмче программага теркәлгән 3 нче кушымтада китерелә.»; 

2 нче ярдәмче программага теркәлгән 1, 2, 3 һәм 4 нче кушымталарны (карарга 
теркәләләр) яңа редакциядә бәян итәргә; 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы авыл яшьләре» ярдәмче 

программасында (алга таба – 3 нче ярдәмче программа): 

3 нче ярдәмче программа исемендә «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2018» 

саннарына алмаштырырга; 
3 нче ярдәмче программа паспортында: 
«Ярдәмче программаның исеме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Ярдәмче 

программаның 

исеме 

«2014 –  2018 елларга Татарстан Республикасы авыл яшьләре» 

(алга таба  – 3 нче ярдәмче программа)»; 

 

«3 нче ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«3 нче ярдәмче 

программаны 

тормышка ашыру 

вакытлары һәм 

этаплары 

2014 – 2018 еллар. 

I этап: 2014 – 2015 еллар; 

II этап: 2016 – 2018 еллар»; 

 

«Еллар һәм финанслау чыганаклары буенча бүлеп, 3 нче ярдәмче 

программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм финанс- 

лау чыганаклары 

буенча бүлеп, 3 нче 

ярдәмче програм- 

маны финанслау 

күләмнәре 

3 нче ярдәмче программаны Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән финанслауның гомуми күләме 

22 351,2 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2014 ел – 4 438,2 мең сум;   

2015 ел – 4 438,2мең сум;  

2016 ел – 4 491,6 мең сум; 

2017 ел – 4 491,6 мең сум;   

2018 ел – 4 491,6 мең сум. 

3 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз 

характерында була һәм тиешле елга һәм план чорына 

Татарстан Республикасы бюджеты проектын формалаш- 

тырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш»; 
 

«3 нче ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан 

көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3 нче ярдәмче 

программа максат- 

ларын һәм бурыч- 

ларын тормышка 

ашырудан көтелә 

торган соңгы нәти- 

җәләр (нәтиҗәләр- 

не бәяләү индика- 

торлары) һәм бюд- 

жет нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

3 нче ярдәмче программаны тормышка ашыру нәтиҗәсендә 

2018 елга түбәндәгеләрне арттыруга ирешү күздә тотыла: 

авыл яшьләренең гомуми санында консультацияләрнең 

барлык төрләрен (индивидуаль, электрон, телефон аша) алган 

авыл яшьләренең чагыштырма авырлыгын 56,7 процентка 

кадәр; 

авыл яшьләренең гомуми санында «Татарстан 

Республикасының Аграр яшьләр берләшмәсе» төбәк 

иҗтимагый оешмасы эшчәнлегенә җәлеп ителгән 15 яшьтән  

30 яшькә кадәр яшьләрнең чагыштырма авырлыгын  

58,4 процентка кадәр; 

43 муниципаль берәмлектәге депутатларның гомуми санында 

депутатларның җирле советларындагы авыл яшьләре өлешен 

3,8 процентка кадәр; 

авыл яшьләренең гомуми санында социаль проектлаштыру 

буенча белем алган авыл яшьләренең чагыштырма авырлыгын 

19,0 процентка кадәр; 

авыл яшьләренең гомуми санында авылны социаль үстерү 

программаларында катнашучы авыл яшьләренең чагыштырма 
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авырлыгын 60,2 процентка кадәр; 

авыл яшьләренең гомуми санында бизнесны планлаштыру 

нигезләре буенча белем алган авыл яшьләренең чагыштырма 

авырлыгын 20,4 процентка кадәр; 

авыл яшьләренең гомуми санында авылны икътисадый үстерү 

программаларында катнашучы авыл яшьләренең чагыштырма 

авырлыгын 3,8 процентка кадәр; 

авыл яшьләренең гомуми санында һөнәри юнәлеш бирү 

чараларында катнашучы авыл яшьләренең чагыштырма 

авырлыгын 42,7 процентка кадәр; 

авыл яшьләренең гомуми санында интеллектуаль-иҗади 

чараларга җәлеп ителгән авыл яшьләренең чагыштырма 

авырлыгын 59,7 процентка кадәр; 

авыл яшьләренең гомуми санында физкультура-

сәламәтләндерү чараларына җәлеп ителгән авыл яшьләренең 

чагыштырма авырлыгын 62,3 процентка кадәр; 

авыл яшьләренең гомуми санында сәламәт яшәү рәвешен 

формалаштыру программаларында катнашучы авыл 

яшьләренең чагыштырма авырлыгын 72,5 процентка кадәр»; 
 

3 нче ярдәмче программаның II бүлегендәге җиденче абзацта «2014 –               

2021» саннарын «2014 – 2018» саннарына алыштырырга;  

3 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«III. 3 нче ярдәмче программаның ресурслар белән 

тәэмин ителешен нигезләү 
 

3 нче ярдәмче программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән финанслауның гомуми күләме 22 351,2 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән: 

2014 ел – 4 438,2 мең сум;   

2015 ел – 4 438,2мең сум;  

2016 ел – 4 491,6 мең сум; 

2017 ел – 4 491,6 мең сум;   

2018 ел – 4 491,6 мең сум. 
3 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты 
проектын формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш»; 

3 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа 
редакциядә бәян итәргә; 

 

«2014 – 2021 елларга Татарстан яшьләре» ярдәмче программасында (алга таба 

– 4 нче ярдәмче программа): 

4 нче ярдәмче программа исемендә «2014 – 2021» саннарын «2014 –              

2018» саннарына алыштырырга; 

4 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программаның исеме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Ярдәмче 

программаның 

исеме 

«2014 – 2018 елларга Татарстан яшьләре» (алга таба – 4 нче 

ярдәмче программа)»; 

 

«4 нче ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«4 нче ярдәмче 

программаны 

тормышка ашыру 

вакытлары һәм 

этаплары 

2014 – 2018 еллар.  

I этап: 2014 – 2016 еллар; 

II этап: 2017 – 2018 еллар»; 

 

«Еллар һәм финанслау чыганаклары буенча бүлеп, 4 нче ярдәмче 

программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм финанс-

лау чыганаклары 

буенча бүлеп, 4 нче 

ярдәмче програм-

маны финанслау 

күләмнәре 

4 нче ярдәмче программаны Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән финанслауның гомуми күләме  

2 249 122,0 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 

2014 ел – 309 556,3 мең сум; 

2015 ел – 329 316,9 мең сум; 

2016 ел – 379 706,3 мең сум; 

2017 ел – 561 372,6 мең сум; 

2018 ел – 669 169,9 мең сум.  

4 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз 

характерында була һәм тиешле финанс елына һәм план 

чорына Татарстан Республикасы бюджеты проектын 

формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш.  

Федераль бюджет һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы ел 

саен төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә 

билгеләнәчәк»; 
 

«4 нче ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан 

көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«4 нче ярдәмче 

программа 

максатларын һәм 

бурычларын 

тормышка 

ашырудан көтелә 

торган соңгы 

нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне 

4 нче ярдәмче программа чараларын тормышка ашыру                 

2018 елга түбәндәгеләрне арттыруга ирешергә мөмкинлек 

бирәчәк:  

студентлар хезмәт отрядлары хәрәкәтендә катнашучы яшь 

кешеләр өлешен 5,2 процентка кадәр; 

яшьләрнең гомуми санында иреклеләр эшчәнлегендә 

катнашучы яшь кешеләр өлешен 14 процентка кадәр; 

яшьләрнең гомуми санында сәләтле яшьләргә ярдәм күрсәтү 

өлкәсендә башкарма хакимият органнары тарафыннан 
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бәяләү 

индикаторлары) 

һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

тормышка ашырыла торган проектларга һәм программаларга 

җәлеп ителгән яшь кешеләр өлешен 47 процентка кадәр; 

иҗтимагый-сәяси активлык һәм гражданлык компетентлыгы 

буенча чараларда катнашучы яшь кешеләр өлешен                         

5,5 процентка кадәр; 

патриотик юнәлештәге чараларда катнашучы яшьләрне җәлеп 

итүне 40 мең кешегә кадәр; 

талантлы яшьләргә ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән 

конкурсларда катнашучы яшьләрне җәлеп итүне 45 процентка 

кадәр; 

тискәре социаль күренешләрне профилактикалауга 

юнәлдерелгән чараларда катнашучы яшьләрне җәлеп итүне  

4,6 процентка кадәр; 

яшьләр экстремизмын профилактикалау чараларына җәлеп 

ителгән яшь кешеләр санын 15 мең кешегә кадәр; 

төбәкара һәм халыкара яшьләр хезмәттәшлеге өлкәсендә 

чаралар санын 9га кадәр; 

дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә әзерләнгән докладлар, 

аналитик, фәнни-тикшеренү, методик эшләр санын 5 кә кадәр; 

дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә аттестация үткән белгечләр 

санын 270 кешегә кадәр; 

дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә һөнәри осталык буенча 

республика конкурсында катнашучы белгечләр санын                      

30 кешегә кадәр; 

дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсе хезмәткәрләренең һөнәри 

осталык буенча бөтенроссия конкурсында катнашучы 

белгечләр санын 6 кешегә кадәр; 

Яшьләр көненә багышланган чараларда катнашучылар санын 

1 500 кешегә кадәр; 

яшьләрнең гомуми санында балалар һәм яшьләр иҗтимагый 

берләшмәләре эшчәнлегендә катнашучы яшь кешеләр өлешен 

47 процентка кадәр»; 
 

4 нче ярдәмче программаның II бүлегендәге утыз беренче абзацта «2014 – 

2021» саннарын «2014 – 2018» саннарына алыштырырга; 

4 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. 4 нче ярдәмче программаның 

ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

4 нче ярдәмче программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән финанслауның гомуми күләме 2 249 122,0 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән: 

2014 ел – 309 556,3 мең сум; 

2015 ел – 329 316,9 мең сум; 

2016 ел – 379 706,3 мең сум; 
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2017 ел – 561 372,6 мең сум; 

2018 ел – 669 169,9 мең сум.  

4 нче ярдәмче программаны финанслау күләме фараз характерында була һәм 

тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты проектын 

формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш.  

Федераль бюджет һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы ел саен төзелә 

торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк.»; 

4 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә; 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләргә патриотик тәрбия 

бирү» ярдәмче программасында (алга таба – 5 нче ярдәмче программа): 

5 нче ярдәмче программа исемендә «2014 – 2020» саннарын «2014 –                     

2018» саннарына алыштырырга 

5 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программаның исеме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче 

программаның 

исеме 

«2014 – 2018 елларга Татарстан Республикасында яшьләргә 

патриотик тәрбия бирү» (алга таба – 5 нче ярдәмче программа)»; 

 

«5 нче ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 

«5 нче ярдәмче 

программаны 

тормышка 

ашыру 

вакытлары 

2014 – 2018 еллар. 

I этап: 2014 – 2016 еллар; 

II этап: 2017 – 2018 еллар»; 

 

«Еллар һәм чыганакларга бүлеп, 5 нче ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

Еллар һәм 

чыганакларга бүлеп, 

финанслау күләмнәре 

5 нче ярдәмче программаны Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән финанслауның гомуми күләме 

60 819,0 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 

2014 ел – 9 791,7 мең сум; 

2015 ел – 10 200,0 мең сум; 

2016 ел – 10 000,0 мең сум; 

2017 ел – 15 080,8 мең сум; 

2018 ел – 15 746,5 мең сум. 

5 нче ярдәмче программаны финанслау күләме тиешле 

финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы  

бюджеты проектын формалаштырганда ел саен 

тәгаенләнергә тиеш. 

Федераль бюджет һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы 

ел саен төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр 
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нигезендә билгеләнәчәк»; 

«5 нче ярдәмче программаны тормышка ашырудан көтелә торган нәтиҗәләр» 
юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«5 нче ярдәмче про-

грамманы тормышка 

ашырудан көтелә 

торган нәтиҗәләр  

Республикасында патриотик тәрбия бирү 

инфраструктурасын яңарту: 

патриотик клубларда (берләшмәләрдә) булган балалар һәм 

яшьләр санын арттыру (2018 ел – 35 000 кеше); 

патриотик юнәлештәге чараларда балалар һәм яшьләр 

катнашуны арттыру (2018 ел – 50 000 кеше); 

яшьләрне армия хезмәтенә әзерләү буенча эшне 

камилләштерү: 

хәрби-спорт юнәлешле патриотик сменалар санын арттыру 

(2018 ел – 59); 

хәрби-спорт лагерьларында әзерлек үткән балалар һәм 

яшьләр санын арттыру (2018 ел – 5 500 кеше); 

патриотик тәрбия бирү өлкәсендә әзер белгечләр санын 

арттыру (2018 ел – 400 кеше); 

яшьләрнең рухый-әхлак культурасы дәрәҗәсен күтәрү: 

гражданлык бердәйлеге дәрәҗәсен күтәрү; 

Ватанны саклау бурычын үтәүгә әзерлек дәрәҗәсен күтәрү; 

яшьләрне армия хезмәтенә әзерләү эшен камилләштерү»; 
 
5 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«III. 5 нче ярдәмче программаның 

ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

5 нче ярдәмче программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән финанслауның гомуми күләме 60 819,0 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 

2014 ел – 9 791,7 мең сум; 

2015 ел – 10 200,0 мең сум; 

2016 ел – 10 000,0 мең сум; 

2017 ел – 15 080,8 мең сум; 

2018 ел – 15 746,5 мең сум. 

5 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре тиешле финанс елына һәм 

план чорына Татарстан Республикасы  бюджеты проектын формалаштырганда ел 

саен тәгаенләнергә тиеш. 
Федераль бюджет һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы ел саен төзелә 

торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк.»; 
5 нче ярдәмче программага теркәлгән 1 нче һәм 2 нче кушымталарны (карарга 

теркәләләр) яңа редакциядә бәян итәргә; 
«2014 – 2021 елларга дәүләт яшьләр сәясәтен һәм спорт өлкәсендә дәүләт 

сәясәтен камилләштерү» ярдәмче программасында (алга таба – 6 нчы ярдәмче 
программа): 

6 нчы ярдәмче программа исемендә «2014 – 2021» саннарын «2014 –                    
2018» саннарына алыштырырга; 
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6 нчы ярдәмче программа паспортында: 
«Ярдәмче программаның исеме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Ярдәмче 

программаның 

исеме 

«2014 – 2018 елларга дәүләт яшьләр сәясәтен һәм спорт 

өлкәсендә дәүләт сәясәтен камилләштерү» (алга таба –  

6 нчы ярдәмче программа)»; 

 

«6 нчы ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 

«6 нчы ярдәмче 

программаны 

тормышка 

ашыру 

вакытлары 

2014 – 2018 еллар.  

I этап: 2014 – 2016 еллар; 

II этап: 2017 – 2018 еллар»; 

 

«Еллар һәм финанслау чыганаклары буенча бүлеп, 6 нчы ярдәмче 

программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

финанслау чыга-

наклары буенча 

бүлеп, 6 нчы 

ярдәмче програм-

маны финанслау 

күләмнәре 

6 нчы ярдәмче программаны Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән финанслауның гомуми күләме 305 047,7  мең 

сум тәшкил итә, шул исәптән: 

2014 ел – 56 219,1 мең сум; 

2015 ел – 57 859,8 мең сум; 

2016 ел – 54 558,5 мең сум; 

2017 ел – 61 369,7 мең сум; 

2018 ел – 75 040,6 мең сум.  

6 нчы ярдәмче программаны финанслау күләме фараз 

характерында була һәм тиешле финанс елына һәм план чорына 

Татарстан Республикасы бюджеты проектын формалаштырганда 

ел саен тәгаенләнергә тиеш.  

Федераль бюджет һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы ел саен 

төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә 

билгеләнәчәк»; 
 

«6 нчы ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын тормышка 

ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм 

бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«6 нчы ярдәмче 
программа 
максатларын һәм 
бурычларын 
тормышка 
ашырудан көтелә 

6 нчы ярдәмче программа чараларын тормышка ашыру                   
2018 елга түбәндәгеләрне арттыруга ирешергә мөмкинлек 
бирәчәк:  
физик культура һәм спорт өлкәсендә: 
халыкның гомуми санында физик культура һәм спорт белән 
системалы рәвештә шөгыльләнүче халык өлешен 
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торган соңгы 
нәтиҗәләр 
(нәтиҗәләрне 
бәяләү 
индикаторлары) 
һәм бюджет 
нәтиҗәлелеге 
күрсәткечләре 

45,4 процентка кадәр;  
икътисадта эш белән тәэмин ителгән халыкның гомуми 
санында икътисадта эш белән тәэмин ителгән һәм физик 
культура һәм спорт белән шөгыльләнгән халык өлешен                     
41 процентка кадәр; 
белем алучыларның һәм студентларның гомуми санында физик 
культура һәм спорт белән системалы рәвештә шөгыльләнүче 
белем алучылар һәм студентлар өлешен 84 процентка кадәр;  
сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән затлар һәм 
инвалидларның гомуми санында физик культура һәм спорт 
белән системалы рәвештә шөгыльләнүче бу категориядәге 
халык өлешен 18,3 процентка кадәр; 
«Хезмәткә һәм оборонага әзер» бөтенроссия физкультура-
спорт комплексы нормативларын бирүдә катнашкан халыкның 
гомуми санында «Хезмәткә һәм оборонага әзер» бөтенроссия 
физкультура-спорт комплексы нормативларын үтәгән 
Татарстан Республикасы халкы өлешен 35,5 процентка кадәр; 
спорт объектларының берьюлы хезмәт күрсәтү сәләтен                 
66,77 процентка кадәр; 
Россия Федерациясенең спорт җыелма командалары 
кандидатлары исемлегенә кертелгән спортчылар санын                 
561 кешегә кадәр; 
100 мең кешегә исәпләгән спорт корылмалары санын                           
303 берәмлеккә кадәр; 
яшьләр сәясәте өлкәсендә: 
ялның оештырылган формалары белән җәлеп ителгән балалар 
һәм яшьләр санын 218,6 мең кешегә кадәр; 
авылны социаль-икътисадый үстерү программаларында 
катнашучы авыл яшьләренең чагыштырма авырлыгын                  
60,2 процентка кадәр; 
яшьләрнең гомуми санында сәләтле яшьләргә ярдәм итү 
өлкәсендә башкарма хакимият органнары тарафыннан 
тормышка ашырыла торган проектларга һәм программаларга 
яшь кешеләр өлешен 47 процентка кадәр»; 

 

6 нчы ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«III. 6 нчы ярдәмче программаның 

ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

6 нчы ярдәмче программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән финанслауның гомуми күләме 305 047,7 мең сум тәшкил итә, шул 

исәптән: 

2014 ел – 56 219,1 мең сум; 

2015 ел – 57 859,8 мең сум; 

2016 ел – 54 558,5 мең сум; 

2017 ел – 61 369,7 мең сум; 

2018 ел – 75 040,6 мең сум.  
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6 нчы ярдәмче программаны финанслау күләме фараз характерында була һәм 

тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты проектын 

формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш.  
Федераль бюджет һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы ел саен төзелә 

торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк.»; 
6 нчы ярдәмче программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә; 
«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик 

культура һәм спортны үстерү» дәүләт программасы кысаларында «Социаль һәм 
инженерлык инфраструктурасын үстерү» ярдәмче программасында (алга таба –  
7 нче ярдәмче программа): 

7 нче ярдәмче программа исемендә 2014 – 2021» саннарын «2014 – 2018» 
саннарына алыштырырга; 

7 нче ярдәмче программа паспортынрда: 
«Ярдәмче программаның исеме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Ярдәмче 

программаның 

исеме 

«2014 – 2018 елларга Татарстан Республикасында яшьләр 

сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» дәүләт 

программасы кысаларында «Социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү» (алга таба –  

7 нче ярдәмче программа)»; 
 
«7 нче ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм  этаплары» 

юлында «2015 – 2021» саннарын «2015 – 2018» саннарына алыштырырга; 
«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 7 нче ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Еллар һәм 
чыганаклар 
буенча бүлеп, 7 
нче ярдәмче 
программаны 
финанслау 
күләмнәре 

7 нче ярдәмче программаны финанслау күләме  
19 902 459,67 мең сум тәшкил итә, шул исәптән күздә тотылган 
федераль бюджет акчасы исәбеннән – 246 898,1 мең сум, 
Татарстан Республикасы бюджеты акчасы – 19 005 171,57 мең 
сум, билгеләнгән тәртиптә җәлеп ителә торган бюджеттан тыш 
чыганаклар акчасы – 650 390,0 мең сум. 

(мең сум) 

Ел  7 нче ярдәмче 
программа 

буенча барлык 
акча  

Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 
Республи-

касы 
бюджеты 

федераль 
бюджет  

бюджет-
тан тыш 
чыганак-

лар 

2015 3 092 367,4 2 911 928,4 178 939,0 1 500,0 

2016 3 340 394,3 3  329 669,3 9 625,0 1 100,0 

2017 7 209 071,1 6 956 943,1 37 628,0 214 500,0 

2018 6 260 626,87 5 806 630,77 20 706,1 433 290,0 

Бар-
лыгы 

19 902 459,67 19 005 171,57 246 898,1 650 390,0 

7 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз 
характерында һәм тиешле финанс елына һәм план чорына 
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бюджет проектын формалаштырганда, ел саен тәгаенләнергә 
тиеш.  
Федераль бюджет һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы ел 
саен төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә 
билгеләнәчәк»; 

 

«7 нче ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан 

көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«7 нче ярдәмче 

программа 

максатларын һәм 

бурычларын 

тормышка 

ашырудан көтелә 

торган соңгы 

нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне 

бәяләү 

индикаторлары) 

һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

7 нче ярдәмче программа чараларын тормышка ашыру                    

2018 елга түбәндәгеләрне арттыруга ирешергә мөмкинлек 

бирәчәк: 

100 мең кешегә исәпләгән спорт корылмалары санын                      

303 берәмлеккә кадәр;  

спорт объектларының берьюлы хезмәт күрсәтү сәләтен                   

66,77 процентка кадәр; 

модернизацияләнгән спорт корылмалары санын                                

113 берәмлеккә кадәр; 

урта һәм югары дәрәҗәдәге уңайлы сәламәтләндерү 

лагерьлары санын 46 берәмлеккә кадәр; 

яшьләр сәясәте һәм спорт учреждениеләрен тәэмин итү өчен 

электр энергиясенең чагыштырма чыгымы (җылытыла торган     

1 кв.метр мәйданга исәпләгәндә) – 1 кв.метрга 67,48 кВт × 

сәгать; 

яшьләр сәясәте һәм спорт учреждениеләрен тәэмин итү өчен 

җылылык энергиясенең чагыштырма чыгымы (җылытыла 

торган 1 кв.метр мәйданга исәпләгәндә) – җылытыла торган                

1 кв.метр мәйданга 0,1376 Гкал; 

яшьләр сәясәте һәм спорт учреждениеләрен тәэмин итү өчен 

салкын суның чагыштырма чыгымы (1 кешегә (персонал һәм 

йөрүчеләргә) исәпләгәндә) – 1 кешегә (персонал һәм 

йөрүчеләргә) куб метр; 

яшьләр сәясәте һәм спорт учреждениеләрен тәэмин итү өчен 

табигый газның чагыштырма чыгымы (газ белән җылытыла 

торган мәйданның 1 кв.метрына исәпләгәндә) – газ белән 

җылытыла торган мәйданның 1 кв.метрына 30,31 куб.метр; 

Татарстан Республикасы Спорт министрлыгының ведомство 

буйсынуындагы мәҗбүри энергетика тикшерүен үткән 

учреждениеләре (урыннарны арендага алучы учреждениеләрне 

исәпкә алмыйча) өлешен 100  процентка кадәр; 

Татарстан Республикасы Спорт министрлыгының ведомство 

буйсынуындагы исәпкә алу приборлары белән 

җиһазландырылган учреждениеләре (урыннарны арендага 

алучы учреждениеләрне исәпкә алмыйча) өлешен 100  

процентка кадәр»; 
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7 нче ярдәмче программаның II бүлегендәге утыз бишенче абзацны түбәндәге 
редакциядә бәян итәргә: 

«7 нче ярдәмче программаны тормышка ашыру вакыты: 2015 – 2018 еллар.»; 
7 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«III. 7 нче ярдәмче программаның 
ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

7 нче ярдәмче программаны финанслау күләме 19 902 459,67 мең сум тәшкил 
итә, шул исәптән күздә тотылган федераль бюджет акчасы исәбеннән –                    
246 898,1 мең сум, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы – 19 005 171,57 мең 
сум, билгеләнгән тәртиптә җәлеп ителә торган бюджеттан тыш чыганаклар акчасы – 
650 390,0  мең сум. 

(мең сум) 

Ел  7 нче ярдәмче 
программа 

буенча барлык 
акча күләме  

Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 
Республикасы 

бюджеты 

федераль 
бюджет 

бюджеттан тыш 
чыганаклар 

2015 3 092 367,4 2 911 928,4 178 939,0 1 500,0 

2016 3 340 394,3 3  329 669,3 9 625,0 1 100,0 

2017 7 209 071,1 6 956 943,1 37 628,0 214 500,0 

2018 6 260 626,87 5 806 630,77 20 706,1 433 290,0 

Барлыгы 19 902 459,67 19 005 171,57 246 898,1 650 390,0 
 

7 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була 
һәм тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты 
проектын формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш.  

Федераль бюджет һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы ел саен төзелә 

торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк.»; 

7 нче ярдәмче программага теркәлгән 1 нче һәм 2 нче кушымталарны (карарга 

теркәләләр) яңа редакциядә бәян итәргә: 
«2018 елда футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрүгә әзерләнү» ярдәмче 

программасында (алга таба – 9 нчы ярдәмче программа): 

9 нчы ярдәмче программа паспортында: 

«9 нчы ярдәмче программаны финанслау күләмнәре һәм чыганаклары» юлын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
 

«9 нчы 
ярдәмче 
програм-
маны 
финанслау 
күләмнәре 
һәм чыга-
наклары  

9 нчы ярдәмче программаны финанслау күләме 4 377 630,7 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән җәлеп итү планлаштырылган федераль 

бюджет акчасы исәбеннән – 1 935 847,9 мең сум, Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 2 305 982,8 мең сум, 

билгеләнгән тәртиптә җәлеп ителгән бюджеттан тыш чыганаклардан 

– 135 800 мең сум: 
(мең сум) 

Ел 9 нчы 
ярдәмче 

программа 
буенча 

Татарстан 
Республика-

сы 
бюджеты 

Җәлеп итәргә 
планлашты-

рылган 
федераль 

Җәлеп итәргә 
планлашты-

рылган 
бюджеттан 
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барлыгы акчасы бюджет акчасы тыш чыга-
наклар акчасы 

2013 – – – – 

2014 46 200,0 9 900,0 36 300,0 0,0 
2015 136 400,0 84 600,0 51 800,0 0,0 
2016 1 203 500,0 625 200,0 442 500,0 135 800,0 

2017 1 708 400,0 821 400,0 887 000,0 0,0 
2018 1 283 130,7 764 882,8 518 247,9 0,0 
Бар-
лыгы  

4 377 630,7 2 305 982,8 1 935 847,9 135 800,0»; 

 

 

9 нчы ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«III. 9 нчы ярдәмче программаның 

ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

9 нчы ярдәмче программаны финанслау күләме 4 377 630,7 мең сум тәшкил 

итә, шул исәптән җәлеп итү планлаштырылган федераль бюджет акчасы исәбеннән 

– 1 935 847,9 мең сум, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

2 305 982,8 мең сум, билгеләнгән тәртиптә җәлеп ителгән бюджеттан тыш 

чыганаклардан – 135 800 мең сум. 

 
(мең сум) 

Ел 9 нчы 
ярдәмче 

программа 
буенча 

барлыгы 

Татарстан 
Республика-
сы бюджеты 

акчасы 

Җәлеп итәргә 
планлашты-

рылган федераль 
бюджет акчасы 

Җәлеп итәргә 
планлаштырылган 

бюджеттан тыш 
чыганаклар акчасы 

2013 – – – – 

2014 46 200,0 9 900,0 36 300,0 0,0 
2015 136 400,0 84 600,0 51 800,0 0,0 
2016 1 203 500,0 625 200,0 442 500,0 135 800,0 

2017 1 708 400,0 821 400,0 887 000,0 0,0 
2018 1 283 130,7 764 882,8 518 247,9 0,0 

Барлыгы  4 377 630,7 2 305 982,8 1 935 847,9 135 800,0»; 

 

9 нчы ярдәмче программаның фаразланган ресурслар белән тәэмин ителеше 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2018 елда футбол буенча 

дөнья чемпионатын үткәрүгә әзерләнү программасын раслау турында» 2013 ел,                         

25 декабрь, 1056 нчы карары белән расланган 2018 елда футбол буенча дөнья 

чемпионатын үткәрүгә әзерләнү программасына теркәлгән 1 нче кушымтада 

китерелә.». 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 


