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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасы дәүләт 

мөлкәте белән идарә итү» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 

ел, 31 декабрь, 1140 нчы карары белән 

расланган «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасы дәүләт 

мөлкәте белән идарә итү» дәүләт 

программасына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасы дәүләт мөлкәте белән идарә итү» дәүләт программасын 

раслау турында» 2013 ел, 31 декабрь, 1140 нчы карары белән (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 24 май, 349 нчы; 2015 ел, 30 март, 

198 нче; 2016 ел, 24 март, 165 нче; 2017 ел, 22 апрель, 238 нче; 2018 ел, 9 апрель,    

224 нче; 2018 ел, 10 сентябрь, 766 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне 

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

мөлкәте белән идарә итү» дәүләт программасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Программа паспортында: 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре» 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп, Программа-

ны финанслау 

күләмнәре» 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

Программаны финанслауның гомуми күләме                 

12 133,05 млн.сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча 

бүлеп: 

2014 ел – 1 016,48 млн.сум; 

2015 ел – 3 376,21 млн.сум; 

2016 ел – 1 886,84 млн.сум; 

2017 ел – 1 415,82 млн.сум; 

2018 ел – 3 734,22 млн.сум; 

2019 ел – 241,63 млн.сум; 

2020 ел – 243,07 млн.сум; 

2021 ел – 218,78 млн.сум. 

Программаны тормышка ашыру өчен Татарстан 

Республикасы бюджетыннан бүлеп бирелә торган 

финанслау күләме Татарстан Республикасы бюджеты 

турындагы Татарстан Республикасы законы нигезендә ел 

саен тәгаенләнәчәк»; 
 

«Елларга бүлеп, программаның максатларын һәм бурычларын тормышка 

ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм 

аның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

«Елларга бүлеп, 

программаның 

максатларын һәм 

бурычларын тормышка 

ашырудан көтелә торган 

соңгы нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары) һәм аның 

бюджет нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

Программа чараларын тулы күләмдә тормышка 

ашыру 2021 елга түбәндәгеләргә ирешергә 

мөмкинлек бирәчәк: 

Татарстан Республикасы дәүләт милке реестрындагы 

Татарстан Республикасы дәүләт унитар 

предприятиеләренең һәм дәүләт учреждениеләренең 

гомуми санында (банкротлар дип танылган һәм 

бетерелә торган оешмаларны исәпкә алмыйча) милке 

составы турындагы мәгълүматлары Татарстан 

Республикасы дәүләт милке реестрында 

актуальләштерелгән дәүләт унитар предприятиеләре 

һәм дәүләт учреждениеләре өлешен 100 процент 

дәрәҗәсендә сакларга; 

дәүләт мөлкәтен һәм җир кишәрлекләрен 

реализацияләүдән һәм файдаланудан алынган 

керемнәр өлешендә бюджет йөкләмәсен 100 процент 

үтәүне тәэмин итәргә, 

кергән үтенечнамәләрнең (законнар нигезендә 

караудан баш тартылганнардан йә җирләрне икенче 

категориягә күчерүдән баш тартылганнардан тыш) 

гомуми санында алар буенча Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары 
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проектлары әзерләнгән җирләрне бер категориядән 

икенче категориягә күчерү турындагы үтенечнамәләр 

өлешен 100 процент дәрәҗәсендә саклауны тәэмин 

итәргә; 

Татарстан Республикасы дәүләт унитар 

предприятиеләре җитәкчеләре белән төзелгән хезмәт 

шартнамәләренең гомуми санында Татарстан 

Республикасы дәүләт унитар предприятиеләре 

җитәкчеләре белән төзелгән шартнамә шартлары   

100 процентка үтәлгән хезмәт шартнамәләре өлешен 

85 процентка җиткерергә; 

Татарстан Республикасы дәүләт 

учреждениеләрендәге җир кишәрлекләренең гомуми 

санында Татарстан Республикасы милкенә теркәлгән, 

Татарстан Республикасы дәүләт 

учреждениеләрендәге җир кишәрлекләре өлешен  

99 процент дәрәҗәсенә җиткерергә; 

Татарстан Республикасының Җир һәм мөлкәт 

министрлыгы боерыклары нигезендә Татарстан 

Республикасы дәүләт учреждениеләренә даими 

(чикләнмәгән вакытта) файдалануга бирелгән җир 

кишәрлекләренең гомуми санында даими (вакыты 

чикләнмәгән) файдалану хокукы рәсмиләштерелгән 

җир кишәрлекләре өлешен 99,5 процентка 

җиткерергә; 

хисап елы башына җир кишәрлеген түләүсез алуга 

исәпкә баскан Татарстан Республикасы күпбалалы 

гаиләләренең гомуми санында түләүсез җир 

кишәрлекләре алган Татарстан Республикасы 

күпбалалы гаиләләре өлешен 71 процент 

дәрәҗәсендә саклауны тәэмин итәргә; 

Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләренең 

гомуми санында Татарстан Республикасы дәүләт 

мөлкәтеннән файдалануга тикшерү үткәрелгән 

Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләре 

өлешен 100 процентка җиткерергә; 

Татарстан Республикасы милке хокукын дәүләт 

теркәвенә алу башкарылган күчемсез мөлкәт 

объектларының өлешен Татарстан Республикасы 

милкен теркәүгә алырга планлаштырылган күчемсез 

мөлкәт объектлары санына карата 100 процент 

дәрәҗәсендә саклауны тәэмин итәргә; 

җирдә төзү эшләрен үткәрүне оештыру һәм тәэмин 

итү чараларының гомуми санында җирдә төзү 

эшләрен үткәрүне оештыру һәм тәэмин итү буенча 
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башкарылган чаралар өлешен 100 процент 

дәрәҗәсендә саклауны тәэмин итәргә; 

реформалаштырырга планлаштырылган Татарстан 

Республикасы предприятиеләре санында Татарстан 

Республикасының реформалаштырылган 

(акционерлаштыруның, бетерүнең, үзгәртеп 

оештыруның төгәлләнгән процедуралары белән) 

предприятиеләре өлешен 100 процент дәрәҗәсендә 

саклауны тәэмин итәргә; 

кертү өчен планлаштырылган инвестицияләр 

күләменә карата дәүләт катнашындагы оешмаларның 

устав капиталларына кертелгән инвестицияр күләме 

өлешен 100 процент дәрәҗәсендә саклауны тәэмин 

итәргә»; 

 

Программаның II бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«II. Программаның төп максаты, бурычлары, чаралары, көтелә торган соңгы 

нәтиҗәләре, аны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары тасвирламасы 

 

Программаның максаты – Татарстан Республикасы дәүләт мөлкәте белән 

идарә итүнең максималь нәтиҗәлелеген, аның керемле булуын һәм саклануын 

тәэмин итү.  

Әлеге максатка ирешү өчен түбәндәге бурычлар хәл ителергә тиеш: 

1. Татарстан Республикасы дәүләт мөлкәтен һәм җир кишәрлекләрен тулы һәм 

дөрес исәпкә алуны тәэмин итү  

2. Устав капиталларында Татарстан Республикасы өлеше булган акционер 

җәмгыятьләр һәм дәүләт предприятиеләре белән нәтиҗәле идарә итүне, аларның 

бөлгенлеккә төшүен профилактикалауны тәэмин итү. 

3. Дәүләт мөлкәте һәм җир кишәрлекләре белән нәтиҗәле эш итүне һәм 

алардан файдалануны тәэмин итү, шул исәптән баланста тотучы оешмалар 

тарафыннан. 

4. Дәүләт мөлкәте составын һәм структурасын оптимальләштерү. 

5. Гражданнарның гамәлдәге законнар белән билгеләнгән мөлкәт хокукларын 

тәэмин итүне оештыру.  

«Татарстан Республикасы дәүләт мөлкәтен һәм җир кишәрлекләрен тулы һәм 

дөрес исәпкә алуны тәэмин итү» бурычы кысаларында Татарстан Республикасы 

дәүләт милке реестрында Татарстан Республикасы дәүләт унитар предприятиеләре 

һәм дәүләт учреждениеләре мөлкәте составы турындагы мәгълүматларны 

актуальләштерүне тәэмин итү зарур.  

«Устав капиталларында Татарстан Республикасы өлеше булган акционер 

җәмгыятьләр һәм дәүләт предприятиеләре белән нәтиҗәле идарә итүне, аларның 

бөлгенлеккә төшүен профилактикалауны тәэмин итү» бурычы кысаларында 

түбәндәге чараларны үтәү зарур: 

1) устав капиталларында Татарстан Республикасы өлеше 50 проценттан                
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100 процентка кадәр булган акционер җәмгыятьләр һәм Татарстан Республикасы  

дәүләт унитар предприятиеләре эшчәнлегенә икътисадый мониторингны гамәлгә 

ашыру; 

2) Татарстан Республикасы дәүләт унитар предприятиеләре җитәкчеләре белән 

төзелгән хезмәт шартнамәләренең үтәлешен тикшерүдә тотуны көчәйтү. 

«Дәүләт мөлкәте һәм җир кишәрлекләре белән нәтиҗәле эш итүне һәм алардан 

файдалануны тәэмин итү, шул исәптән баланста тотучы оешмалар тарафыннан» 

бурычы кысаларында түбәндәге чараларны үтәү зарур: 

1) дәүләт мөлкәтен һәм җир кишәрлекләрен реализацияләүдән һәм 

файдаланудан алынган керемнәр өлешендә бюджет йөкләмәсе үтәлешен тәэмин итү; 

2) оешмаларның Татарстан Республикасы дәүләт мөлкәтеннән файдалануын 

тикшерү чаралары үткәрү; 

3) «Республика казна мөлкәте» дәүләт бюджет учреждениесе эшчәнлеген 

тәэмин итү; 

4) «Матди тәэмин итү идарәсе» дәүләт бюджет учреждениесе эшчәнлеген 

тәэмин итү; 

5) «Торак фонды белән идарә итү департаменты» дәүләт бюджет 

учреждениесе эшчәнлеген тәэмин итү; 

6) җир кишәрлекләренә Татарстан Республикасы милке хокукларын теркәүне 

тәэмин итү; 

7) Татарстан Республикасы дәүләт учреҗдениеләре файдалануындагы җир 

кишәрлекләреннән даими (чикләнмәгән вакытта) файдалану хокукын 

рәсмиләштерүне тәэмин итү; 

8) җирләрне бер категориядән икенче категориягә күчерүне тәэмин итү 

(Татарстан Республикасы милкендәге җирләргә, шулай ук муниципаль һәм шәхси 

милектәге авыл хуҗалыгы әһәмиятендәге җирләргә карата); 

9) җирдә төзү эшләрен үткәрүне оештыру һәм тәэмин итү; 

10) «Дәүләт кадастр бәяләве үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе эшчәнлеген 

тәэмин итү; 

11) гомуми практика табиблары офислары өчен биналар сатып алу. 

«Дәүләт мөлкәте составын һәм структурасын оптимальләштерү» бурычы 

кысаларында түбәндәге чараларны үтәү зарур: 

1) Татарстан Республикасы дәүләт милкен хосусыйлаштыруның фараз планын 

(программасын) үтәү; 

2) дәүләт катнашындагы оешмаларның устав капиталларына инвестицияләү; 

3) Татарстан Республикасы дәүләт унитар предприятиеләре эшчәнлегенең 

нәтиҗәлелеген күтәрү максатында Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидияләр исәбеннән аларның устав фондын арттыру; 

4) Татарстан Республикасы дәүләт милкенә мөлкәт сатып алу. 

«Гражданнарның гамәлдәге законнар белән билгеләнгән мөлкәт хокукларын 

тәэмин итүне оештыру» бурычы кысаларында Татарстан Республикасының 

күпбалалы гаиләләренә җир кишәрлекләрен бирү эшен оештыру буенча чараларны 

үтәү зарур.  

Әлеге бурычлар һәм чаралар берлектә Татарстан Республикасы дәүләт 

мөлкәте белән идарә итүнең нәтиҗәлелеген күтәрүгә юнәлдерелгән.  
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Программа чараларын тормышка ашыру 2021 елга түбәндәге төп нәтиҗәләргә 

ирешергә мөмкинлек бирәчәк: 

дәүләт мөлкәтен һәм җир кишәрлекләрен реализацияләүдән һәм файдаланудан 

алынган керемнәр өлешендә бюджет йөкләмәсен үтәү – 100 процент; 

Татарстан Республикасының дәүләт милке реестрындагы дәүләт унитар 

предприятиеләренең һәм дәүләт учреждениеләренең гомуми санында (банкротлар 

дип танылган һәм бетерелә торган оешмаларны исәпкә алмыйча) мөлкәтләре 

составы турындагы мәгълүматлары актуальләштерелгән Татарстан Республикасы 

дәүләт унитар предприятиеләре һәм дәүләт учреждениеләре өлеше – 100 процент; 

Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләренең гомуми санында 

Татарстан Республикасы дәүләт мөлкәтеннән файдалануга тикшерү үткәрелгән 

Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләре өлеше – 100 процент; 

Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләрендәге җир кишәрлекләренең 

гомуми санында Татарстан Республикасы милкенә теркәлгән, Татарстан 

Республикасы дәүләт учреждениеләрендәге җир кишәрлекләре өлеше – 99 процент; 

җирдә төзү эшләрен үткәрүне оештыру һәм тәэмин итү чараларының гомуми 

санында җирдә төзү эшләрен үткәрүне оештыру һәм тәэмин итү буенча 

башкарылган чаралар өлеше – 100 процент; 

реформалаштырырга планлаштырылган Татарстан Республикасы 

предприятиеләре санында Татарстан Республикасының реформалаштырылган 

(акционерлаштыруның, бетерүнең, үзгәртеп оештыруның төгәлләнгән 

процедуралары белән) предприятиеләре өлеше – 100 процент; 

кертү өчен планлаштырылган инвестицияләр күләменә карата дәүләт 

катнашындагы оешмаларның устав капиталларына кертелгән инвестицияләр күләме 

өлеше – 100 процент; 

хисап елы башына җир кишәрлеген түләүсез алуга исәпкә баскан Татарстан 

Республикасы күпбалалы гаиләләренең гомуми санында түләүсез җир кишәрлекләре 

алган Татарстан Республикасы  күпбалалы гаиләләре өлеше – 71 процент. 

Программада каралган максат, бурычлар, нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары, 

шулай ук чараларны финанслау күләмнәре аңа теркәлгән кушымтада китерелә.  

Программаны тормышка ашыру вакыты – 2014 – 2021 еллар.»; 
 

Программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән Программаны 

финанслауның гомуми күләме 12 133,05 млн.сум тәшкил итә, шул исәптән еллар 

буенча бүлеп: 

2014 ел – 1 016,48 млн.сум; 

2015 ел – 3 376,21 млн.сум; 

2016 ел – 1 886,84 млн.сум; 

2017 ел – 1 415,82 млн.сум; 

2018 ел – 3 734,22 млн.сум; 

2019 ел – 241,63 млн.сум; 
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2020 ел – 243,07 млн.сум; 

2021 ел – 218,78 млн.сум. 

Программаны тормышка ашыру өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан 

бүлеп бирелә торган финанслау күләме Татарстан Республикасы бюджеты 

турындагы Татарстан Республикасы законы нигезендә ел саен тәгаенләнәчәк.»; 

Программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян 

итәргә. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  


