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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2021 елларга 

Татарстан Республикасында туризм 

һәм кунакчыллык өлкәсен үстерү» 

дәүләт программасын раслау 

турында» 2014 ел, 21 июль, 522 нче 

карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2021 елларга 

Татарстан Республикасында туризм һәм кунакчыллык өлкәсен үстерү» дәүләт 

программасын раслау турында» 2014 ел, 21 июль, 522 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 ел, 11 июнь, 430 нчы; 2016 ел,  

9 апрель, 210 нчы; 2016 ел, 21 ноябрь, 857 нче; 2017 ел, 17 февраль, 98 нче; 2017 ел, 

19 октябрь, 797 нче; 2018 ел, 6 апрель, 211 нче; 2018 ел, 31 июль, 623 нче; 2018 ел,  

3 декабрь, 1076 нчы; 2019 ел, 12 март, 178 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

карарның исемендә «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 2022 елларга» 

сүзләренә алыштырырга; 

карарның 1 нче пунктында 2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 2022 

елларга» сүзләренә алыштырырга; 

карарның 4 нче пункты үз көчен югалткан дип санарга; 

әлеге карар белән расланган «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында 

туризм һәм кунакчыллык өлкәсен үстерү» дәүләт программасында (алга таба – 

Программа): 

исемендә «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 2022 елларга» сүзләренә 

алыштырырга; 

Программа паспортында: 

«Программаның исеме» юлында «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 –   

2022 елларга» сүзләренә алыштырырга; 
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«Программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 

«Программаны 

тормышка ашыру 

вакытлары һәм 

этаплары 

2014 – 2022 еллар: 

I этап: 2014 – 2017 еллар; 

II этап: 2018 – 2022 еллар»; 

 

«Еллар һәм финанслау чыганаклары буенча бүлеп, Программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

финанслау чыга-

наклары буенча 

бүлеп, Програм-

маны финанслау 

күләмнәре 

Программа чараларын финанслауның гомуми күләме  

2 492,4 млн.сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы – 982,2 млн.сум: 
2014 ел – 20,0 млн.сум; 
2015 ел – 97,3 млн.сум; 
2016 ел – 87,1 млн.сум; 
2017 ел – 231,5 млн.сум; 
2018 ел – 99,8 млн.сум; 
2019 ел – 56,8 млн.сум; 
2020 ел – 50,0 млн.сум; 
2021 ел – 289,7 млн.сум; 

2022 ел – 50,0 млн.сум; 

федераль бюджет акчасы – 372,8 млн.сум: 
2017 ел – 41,8 млн.сум; 

2021 ел – 331,0 млн.сум; 
билгеләнгән тәртиптә җәлеп итәргә планлаштырыла торган 
муниципаль бюджетлар акчасы – 5,1 млн.сум: 
2014 ел – 3,3 млн.сум; 
2015 ел – 1,8 млн.сум; 
билгеләнгән тәртиптә җәлеп итәргә планлаштырыла торган 
бюджеттан тыш акча – 1 132,3 млн.сум: 
2015 ел – 250,0 млн.сум; 
2016 ел – 779,2 млн.сум; 
2017 ел – 103,1 млн.сум. 

Программаны финанслау күләме фараз характерында була һәм 

тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан 

Республикасы бюджеты проектын формалаштырганда ел саен 

тәгаенләнергә тиеш. 

Программада Татарстан Республикасы терииториясендә 

туристлык-рекреация һәм автотуристлык кластерларын төзү 

күздә тотыла. 

Чаралар, төзелә торган кластерлар «Россия Федерациясендә 

эчке һәм читтән килүчеләр туризмын үстерү (2011 –  

2018 еллар)» федераль максатчан программасына кертелгән 
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очракта, тормышка ашырылачак.  

Программа чараларын финанслау күләмнәре кластерларның 

проект документларын, Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасының капитал салулар планын формалаштырганда 

тәгаенләнергә тиеш. 

Федераль бюджет һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы ел 

саен төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә 

билгеләнәчәк»; 

 

«Еллар буенча бүлеп, Программаның максатларын һәм бурычларын тормышка 

ашыру буенча көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) 

һәм бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

Еллар буенча 

бүлеп, Про-

грамманың 

максатларын һәм 

бурычларын 

тормышка ашыру 

буенча көтелә 

торган соңгы 

нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне 

бәяләү индика-

торлары) һәм 

бюджет нәтиҗә-

лелеге күрсәткеч-

ләре  

Программаны тормышка ашыру нәтиҗәсендә түбәндәге 

нәтиҗәләргә ирешү күздә тотыла:   

Татарстан Республикасына эчке һәм керә торган туристлар 

агымын арттыру: 

2014 ел – 1 830,7 мең кеше; 

2015 ел – 2 050,4 мең кеше; 

2016 ел  – 2 255,5 мең кеше; 

2017 ел – 2 481,0 мең кеше; 

2018 ел – 2 778,8 мең кеше; 

2019 ел – 3 056,6 мең кеше; 

2020 ел – 3 362,2 мең кеше; 

2021 ел – 3 568,2 мең кеше; 

2022 ел – 3 994,3 мең кеше; 

халыкка күрсәтелгән түләүле турист хезмәтләре күләме: 

2014 ел – 8 851,0 млн.сум; 

2015 ел – 9 824,6 млн.сум; 

2016 ел – 10 708,8 млн.сум; 

2017 ел – 11 672,6 млн.сум; 

2018 ел – 12 956,5 млн.сум; 

2019 ел – 14 122,6 млн.сум; 

2020 ел – 15 393,7 млн.сум; 

2021 ел – 16 317,3 млн.сум; 

2022 ел – 17 234,8 млн.сум; 

туризм һәм кунакчыллык өлкәсендә әзерлекле белгечләр саны: 

2014 ел – 400,0 кеше; 

2015 ел – 425 кеше; 

2016 ел – 450 кеше; 

2017 ел – 475 кеше»; 

 
Программаның II бүлегендәге кырык бишенче абзацны түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 
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«Программаны тормышка ашыру вакытлары – 2014 – 2022 Программа ике 
этапта тормышка ашырылачак. Беренче этап – 2014 – 2017 еллар, икенче этап –  
2018 – 2022 еллар. Төп максат, бурычлар, нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары, 
шулай ук финанслау күләмнәре Программа чаралары кисемендә Программага 
кушымтада китерелгән.»;  

Программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Программа чараларын финанслауның гомуми күләме 2 492,4 млн.сум тәшкил 
итәчәк, шул исәптән: 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы – 982,2 млн.сум: 
2014 ел – 20,0 млн.сум; 
2015 ел – 97,3 млн.сум; 
2016 ел – 87,1 млн.сум; 
2017 ел – 231,5 млн.сум; 
2018 ел – 99,8 млн.сум; 
2019 ел – 56,8 млн.сум; 
2020 ел – 50,0 млн.сум; 
2021 ел – 289,7 млн.сум; 
2022 ел – 50,0 млн.сум; 
федераль бюджет акчасы – 372,8 млн.сум: 
2017 ел – 41,8 млн.сум; 
2021 ел – 331,0 млн.сум; 
билгеләнгән тәртиптә җәлеп итәргә планлаштырыла торган муниципаль 

бюджетлар акчасы – 5,1 млн.сум: 
2014 ел – 3,3 млн.сум; 
2015 ел – 1,8 млн.сум; 
билгеләнгән тәртиптә җәлеп итәргә планлаштырыла торган бюджеттан тыш 

акча – 1 132,3 млн.сум: 
2015 ел – 250,0 млн.сум; 
2016 ел – 779,2 млн.сум; 
2017 ел – 103,1 млн.сум.»; 
Программаның V бүлегендә: 
беренче абзацта «2021» саннарын «2022» саннарына алыштырырга; 
өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«2022 елда Программа чараларын тормышка ашыру нәтиҗәсендә эчке һәм 

керүче туристлык агымнары күләме 3 994,3 мең кеше; туристлык өлкәсендә 
хезмәтләрне тормышка ашыру күләме – 17 234,8 млн.сум; Программа гамәлдә 
булуның барлык чорында туристлык һәм кунакчыллык өлкәсендә әзерләнгән 
белгечләр саны – 4 550 кеше тәшкил итәчәк.»; 

Программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян 
итәргә. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


