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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2021 елларга 

Татарстан Республикасының икътисадый 

үсеше һәм инновацион икътисады» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел, 

31 октябрь, 823 нче карары белән 

расланган «2014 – 2021 елларга Татарстан 

Республикасының икътисадый үсеше һәм 

инновацион икътисады» дәүләт 

программасына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2021 елларга 

Татарстан Республикасының икътисадый үсеше һәм инновацион икътисады» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел, 31 октябрь, 823 нче карары белән 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 28 декабрь, 1078 нче, 

2014 ел, 22 февраль, 109 нчы; 2014 ел, 24 февраль, 118 нче; 2014 ел, 30 апрель,             

284 нче; 2014 ел, 2 июнь, 374 нче; 2014 ел, 17 июнь, 418 нче; 2014 ел, 8 июль,  

473 нче; 2014 ел, 9 июль, 477 нче; 2014 ел, 25 август, 612 нче; 2014 ел, 1 октябрь,  

709 нчы; 2014 ел, 24 ноябрь, 901 нче; 2014 ел, 6 декабрь, 956 нчы; 2014 ел,  

31 декабрь, 1083 нче; 2015 ел, 1 июнь, 390 нчы; 2015 ел, 24 июнь, 459 нчы; 2015 ел, 

25 июнь, 460 нчы; 2015 ел, 28 июль, 549 нчы; 2015 ел, 16 октябрь, 770 нче; 2015 ел, 

30 ноябрь, 906 нчы; 2015 ел, 28 декабрь, 992 нче; 2016 ел, 31 март, 190 нчы; 2016 ел, 

30 апрель, 268 нче; 2016 ел, 16 декабрь, 940 нчы; 2017 ел, 9 февраль, 73 нче; 2017 ел, 

23 июнь, 423 нче; 2017 ел, 13 июль, 480 нче; 2017 ел, 21 октябрь, 802 нче; 2017 ел, 

15 декабрь, 1002 нче; 2018 ел, 27 июнь, 533 нче; 2018 ел, 20 декабрь, 1192 нче;             

consultantplus://offline/ref=B86F5DF6DA6541434458A353639BCAC2873098BC7D4DA2EBCEEEFAE49BA0D1AFE9E978A6323ECA4CE8D8BC46FEvAO
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2019 ел, 11 февраль, 94 нче; 2019 ел, 28 март, 229 нчы карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 – 2021 елларга Татарстан 

Республикасының икътисадый үсеше һәм инновацион икътисады» дәүләт 

программасына (алга таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны 

финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм чы-

ганаклар буенча 

бүлеп, Програм-

маны финанслау 

күләмнәре 

Программаны финанслауның гомуми күләме 45 402 442,842  

мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән – 38 961 201,632 мең сум, җәлеп 

итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 5 776 137,76 мең сум, җәлеп итәргә планлаштыры-

ла торган җирле бюджетлар акчасы исәбеннән – 6 453,87 мең 

сум һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы исәбеннән –  

658 649,58 мең сум. 
 

Ел Акча күләме, мең сум 

барлыгы Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

җәлеп ителергә планлаштырылган акча 
федераль  

бюджеттан 

җирле 

бюд-

жеттан 

бюджеттан тыш 

чыганаклардан 

2014 3 669 180,12 1 794 954,55 1 717 775,57** 100,0 156 350,0 

2015 3 778 805,15 1 908 009,45 1 701 821,12*** 150,0 168 824,58 

2016 3 202 255,21 2 457 901,0 596 181,71**** 472,5 147 700,0 

2017 4 426 149,442 4 120 124,882 248 450,26* 1 499,3 56 075,0 

2018 
5 805 452,27 5 700 969,9****

* 

71 405,8* 1901,57 31 175,0 

2019 
12 385 047,19 11 600 670,49**

**** 

751 223,7* 978,0 32 175,0 

2020 6 102 025,76 5 631 058,36 437 044,9* 747,5 33 175,0 
2021 6 033 527,7 5 747 513,0 252 234,7* 605,0 33 175,0 

Барлыгы 45 402 442,842 38 961 201,632 5 776 137,76 6 453,87 658 649,58 

 

Искәрмә: Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм, 

тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен  

тәгаенләнергә тиеш. 
____________________________ 

*Федераль бюджет акчасы исәбеннән Программаны ресурслар 
белән тәэмин итү күләме бюджетларына федераль бюджеттан 
субсидияләр бирелә торган Россия Федерациясе субъектларын 
конкурс нигезендә сайлап алу йомгаклары буенча ел саен 
билгеләнәчәк. 
**Шул исәптән 193 209,83529 мең сум – Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел, 30 декабрь, 
1151 нче карары белән расланган 2011 – 2013 елларга Татарстан 
Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү буенча 
республика программасы чараларын тормышка ашыруга 2012 – 
2013 елларда алынган федераль субсидияләрнең үзләштерелми 
калган, 2014 елда үзләштерелгән акчасы. 
***Шул исәптән 437 206,63906 мең сум – «2014 – 2017 елларга 



3 
 

Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне 
үстерү» ярдәмче программасы чараларын тормышка ашыруга 
2014 елда алынган федераль субсидияләрнең үзләштерелми 
калган, 2015 елда үзләштерергә планлаштырылган акчасы. 
****Шул исәптән 1 364,34855 мең сум – «2014 – 2017 елларга 
Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне 
үстерү» ярдәмче программасы чараларын тормышка ашыруга 
2015 елда алынган федераль субсидияләрнең үзләштерелми 
калган, 2016 елда үзләштерергә планлаштырылган акчасы. 
*****Шул исәптән 11 328,6 мең сум – «2014 – 2021 елларга 
Татарстан Республикасында дәүләт икътисадый сәясәтен 
камилләштерү» ярдәмче программасы чараларын тормышка 
ашыруга 2017 елда алынып үзләштерелми калган, 2018 елда 
үзләштерергә планлаштырылган акча. 
****** Шул исәптән 18 432,0 мең сум – «2014 – 2021 елларга 
Татарстан Республикасында дәүләт икътисадый сәясәтен 
камилләштерү» ярдәмче программасы чараларын тормышка 
ашыруга 2018 елда алынып үзләштерелми калган, һәм            
111 649,62509 мең сум – «2018 – 2021 елларга Татарстан 
Республикасында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү» ярдәмче 
программасы чараларын тормышка ашыруга 2018 елда алынып 
үзләштерелми калган, 2019 елда үзләштерергә 
планлаштырылган акча;  

 

Программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Программаны финанслауның гомуми күләме 45 402 442,842 мең сум тәшкил 

итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

38 961 201,632 мең сум, җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет 

акчасы исәбеннән – 5 776 137,76 мең сум, җәлеп итәргә планлаштырыла торган 

җирле бюджетлар акчасы исәбеннән – 6 453,87 мең сум һәм бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы  исәбеннән – 658 649,58 мең сум. 

 
Ел Акча күләме, мең сум 

барлыгы Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

 

җәлеп ителергә планлаштырылган акча 

федераль  

бюджеттан 

җирле бюд-

жеттан 

бюджеттан тыш 

чыганаклардан 

2014 3 669 180,12 1 794 954,55 1 717 775,57** 100,0 156 350,0 

2015 3 778 805,15 1 908 009,45 1 701 821,12*** 150,0 168 824,58 

2016 3 202 255,21 2 457 901,0 596 181,71**** 472,5 147 700,0 

2017 4 426 149,442 4 120 124,882 248 450,26* 1 499,3 56 075,0 

2018 5 805 452,27 5 700 969,9***** 71 405,8* 1901,57 31 175,0 

2019 12 385 047,19 11 600 670,49****** 751 223,7* 978,0 32 175,0 
2020 6 102 025,76 5 631 058,36 437 044,9* 747,5 33 175,0 
2021 6 033 527,7 5 747 513,0 252 234,7* 605,0 33 175,0 

Барлыгы 45 402 442,842 38 961 201,632 5 776 137,76 6 453,87 658 649,58 
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Искәрмә: Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм, тиешле 

бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен тәгаенләнергә тиеш.  
__________________________ 
*Федераль бюджет акчасы исәбеннән Программаны ресурслар белән тәэмин 

итү күләме бюджетларына федераль бюджеттан субсидияләр бирелә торган Россия 
Федерациясе субъектларын конкурс нигезендә сайлап алу йомгаклары буенча ел 
саен билгеләнәчәк. 

**Шул исәптән 193 209,83529 мең сум – Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 2010 ел, 30 декабрь, 1151 нче карары белән расланган 2011 – 2013 
елларга Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү буенча 
республика программасы чараларын тормышка ашыруга 2012 – 2013 елларда 
алынган федераль субсидияләрнең үзләштерелми калган, 2014 елда үзләштерелгән 
акчасы. 

***Шул исәптән 437 206,63906 мең сум – «2014 – 2017 елларга Татарстан 
Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү» ярдәмче программасы 
чараларын тормышка ашыруга 2014 елда алынган федераль субсидияләрнең 
үзләштерелми калган, 2015 елда үзләштерергә планлаштырылган акчасы. 

****Шул исәптән 1 364,34855 мең сум – «2014 – 2017 елларга Татарстан 
Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү» ярдәмче программасы 
чараларын тормышка ашыруга 2015 елда алынган федераль субсидияләрнең 
үзләштерелми калган, 2016 елда үзләштерергә планлаштырылган акчасы. 

*****Шул исәптән 11 328,6 мең сум – «2014 – 2021 елларга Татарстан 
Республикасында дәүләт икътисадый сәясәтен камилләштерү» ярдәмче 
программасы чараларын тормышка ашыруга 2017 елда алынып үзләштерелми 
калган, 2018 елда үзләштерергә планлаштырылган акча. 

****** Шул исәптән 18 432,0 мең сум – «2014 – 2021 елларга Татарстан 

Республикасында дәүләт икътисадый сәясәтен камилләштерү» ярдәмче 

программасы чараларын тормышка ашыруга 2018 елда алынып үзләштерелми 

калган, һәм 111 649,62509 мең сум – «2018 – 2021 елларга Татарстан 

Республикасында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү» ярдәмче программасы 

чараларын тормышка ашыруга 2018 елда алынып үзләштерелми калган, 2019 елда 

үзләштерергә планлаштырылган акча; 

Программага теркәлгән 1 нче һәм 2 нче кушымталарны (карарга теркәләләр) 

яңа редакциядә бәян итәргә; 

 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында дәүләт икътисади сәясәтен 

камилләштерү» ярдәмче программасында (алга таба – 1 нче ярдәмче программа): 

1 нче ярдәмче программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 
 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Ярдәмче про-

грамманы 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

12 729 801,66 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 12 619 565,16 мең 

сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 110 236,5 мең сум. 
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финанслау 

күләмнәре 

Ел Акча күләме, мең сум 

барысы Татарстан 

Республикасы 

бюджетыннан 

федераль 

бюджеттан 

2014 896 009,75 896 009,75  - 

2015 1 249 957,16 1 139 720,66  110 236,5   

2016 1 722 097,6  1 722 097,6  -  

2017 1 687 460,55  1 687 460,55  -  

2018 1 947 977,2  1 947 977,2*  -  

2019 1 883 606,4 1 883 606,4** -  

2020 1 645 352,5 1 645 352,5 -  

2021 1 697 340,5 1 697 340,5 -  

Барлыгы 12 729 801,66 12 619 565,16 110 236,5  

 *Шул исәптән 11 328,6 мең сум –2017 елда Ярдәмче программа 

чараларын гамәлгә ашыруга алынган үзләштерелми калган 

акчаларның  2018 елда үзләштерелгән өлеше. 

**Шул исәптән 18 432,0 мең сум – 2018 елда Ярдәмче програм-

ма чараларын гамәлгә ашыруга алынган үзләштерелми калган 

акчаларның  2019 елда үзләштерергә планлаштырылган өлеше»; 

 

1 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 12 729 801,66 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

12 619 565,16 мең сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 110 236,5 мең сум. 

 
Ел Акча күләме, мең сум 

барысы Татарстан Республикасы 

бюджетыннан 

федераль 

бюджеттан 

2014 896 009,75 896 009,75  - 

2015 1 249 957,16 1 139 720,66  110 236,5   

2016 1 722 097,6  1 722 097,6  -  

2017 1 687 460,55  1 687 460,55  -  

2018 1 947 977,2  1 947 977,2*  -  

2019 1 883 606,4 1 883 606,4** -  

2020 1 645 352,5 1 645 352,5 -  

2021 1 697 340,5 1 697 340,5 -  

Барлыгы 12 729 801,66 12 619 565,16 110 236,5  

 

*Шул исәптән 11 328,6 мең сум – 2017 елда Ярдәмче программа чараларын 

гамәлгә ашыруга алынган үзләштерелми калган акчаларның  2018 елда 

үзләштерелгән өлеше. 

** Шул исәптән 18 432,0 мең сум – 2018 елда Ярдәмче программа чараларын 

гамәлгә ашыруга алынган үзләштерелми калган акчаларның 2019 елда үзләштерергә 

планлаштырылган өлеше»; 

1 нче ярдәмче программага 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (ка-
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рарга теркәлә); 

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында социаль юнәлештәге 

коммерциячел булмаган оешмаларга ярдәм күрсәтү» ярдәмче подпрограммасында 

(алга таба – 2 нче ярдәмче программа): 

2 нче ярдәмче программа исемендә «2014 – 2020 елларга» сүзләрен «2014 – 

2021 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

2 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программаның дәүләт заказчылары» юлында «Татарстан 

Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт  министрлыгы;» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы; Татарстан Республикасының 

Спорт  министрлыгы;» сүзләренә алмаштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре» 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм чыга-

наклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче программа-

ны финанслау кү-

ләмнәре 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме  

2 455 610,17 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы – 1 873 212,3 мең сум,  

федераль бюджет акчасы – 42 194,0 мең сум, җирле 

бюджетлар акчасы – 6 453,87 мең сум һәм бюджеттан тыш 

чыганаклардан – 533 750,0 мең сум. 

 

Ел Акча күләме, мең сум 

Татарстан 

Республикасы 

бюджетыннан 

җирле 

бюджет-

лардан 

бюджеттан 

тыш чыга-

наклардан 

федераль 

бюджеттан 

2014 191 420,0 100,0 156 350,0 23 841,0 

2015 207 758,8 150,0 146 700,0 18 353,0 

2016 215 120,3 472,5 146 700,0 - 

2017 238 782,3 1 499,3 15 000,0 - 

2018 288 004,0 1 901,57 16 000,0 - 

2019 265 881,9 978,0 17 000,0 - 

2020 233 122,5 747,5 18 000,0 - 

2021 233 122,5 605,0 18 000,0 - 

Барлыгы 1 873 212,3 6 453,87 533 750,0 42 194,0 

 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, чираттагы финанс елына һәм план чорына Татарстан 

Республикасы бюджетын формалаштыруны исәпкә алып, ел 

саен төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 

 

2 нче ярдәмче программаның II бүлегендә: 
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«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» 

бүлекчәсен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары 

 

Ярдәмче программа бер этапта 2014 – 2021 елларда тормышка ашырыла.»; 

«Ярдәмче программаның индикаторлары» таблицасын түбәндәге  редакциядә 

бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче программаның индикаторлары 

 

Соңгы нәтиҗәләрне 

бәяләү индикаторлары, 

үлчәү берәмлеге 

Индикаторларның мәгънәләре 

2013 ел 

(база) 

2014 ел 2015 ел 2016 ел 2017 ел 2018 ел 2019 ел 2020 ел 2021 ел  

Ярдәм күрсәтелгән со-

циаль юнәлешле ком-

мерциячел булмаган 

оешмалар саны, 

берәмлек 

120 204 202 171 313 366 кимен-

дә 180 

кимен-

дә 200 

кимен-

дә 200 

Татарстан Республика-

сы территориясендә бер 

ел эчендә теркәлгән 

коммерциячел булма-

ган оешмалар саны, 

берәмлек 

724 498 378 359 370 391 кимен-

дә 278 

кимен-

дә 280 

кимен-

дә 

280»; 

 

2 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме  

2 455 610,17 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы – 1 873 212,3 мең сум,  федераль бюджет акчасы – 42 194,0 мең сум, җирле 

бюджетлар акчасы – 6 453,87 мең сум һәм бюджеттан тыш чыганаклардан – 

533 750,0 мең сум. 

 
мең сум 

Финанслау 

чыганаклары 

2014 ел 2015 ел 2016 ел 2017 ел 2018 ел 2019 ел 2020 ел 2021 ел Барлыгы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

191 420,0 207 758,8 215 120,3 238 782,3 288 004,0 265 881,9 233 122,5 233 122,5 1 873 212,3 

Федераль 

бюджет 

23 841,0 18 353,0 - - - - - - 42 194,0 
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Татарстан 

Республикасы 

муниципаль 

берәмлекләре  

бюджетлары  

100,0 150,0 472,5 1 499,3 1 901,57 978,0 747,5 605,0 6 453,87 

Бюджеттан 

тыш 

чыганаклар  

156 350,0 146 700,0 146 700,0 15 000,0 16 000,0 17 000,0 18 000,0 18 000,0 533 750,0 

Ярдәмче 

программа 

буенча 

барлыгы 

371 711,0 372 961,8 362 292,8 255 281,6 305 905,57 283 859,9 251 870,0 251 727,5 2 455 610,17»

; 

 

 

2 нче ярдәмче программага кушымтада: 

1.1 пунктта: 

10 графада «конкурс комиссиясе карары белән» сүзләрен «69» саннарына 

алмаштырырга; 

11 графада «конкурс комиссиясе карары белән» сүзләрен «86» саннарына 

алмаштырырга;  

19 графада «20 000,0» саннарын «19 830,4» саннарына алмаштырырга; 

1.2 пунктта: 

10 графада «конкурс комиссиясе карары белән» сүзләрен «14» саннарына 

алмаштырырга;  

11 графада «конкурс комиссиясе карары белән» сүзләрен «15» саннарына 

алмаштырырга; 

1.3 пунктта: 

19 графада «150,0» саннарын «914,97» саннарына алмаштырырга;  

20 графада «146,3» саннарын «150,0» саннарына алмаштырырга; 

1.4 пунктның 11 графасында «конкурс комиссиясе карары белән» сүзләрен 

«113» саннарына алмаштырырга; 

1.13 пунктның 10 – 11 графаларында «конкурс комиссиясе карары белән» 

сүзләрен «6» саннарына алмаштырырга; 

1.15 пунктның 12 графасында «3» саннарын «2» саннарына алмаштырырга; 

1.16 пунктның 20 графасында «225,0» саннарын «438,0» саннарына 

алмаштырырга; 

1.18 пунктның 11 графасында «конкурс комиссиясе карары белән» сүзләрен 

«11» саннарына алмаштырырга; 

1.19 пунктта: 

10 графада «конкурс комиссиясе карары белән» сүзләрен «49» саннарына 

алмаштырырга;  

11 графада «конкурс комиссиясе карары белән» сүзләрен «46» саннарына 

алмаштырырга; 

 

 



түбәндәге эчтәлекле 1.22 пункт өстәргә: 
 

«1.22. Татарстан 

Республи-

касы 

икътисад 

зоналарын-

да коммер-

циячел 

булмаган 

оешмалар-

ның муни-

ципальара 

ресурс 

үзәкләренә 

«Социаль 

ярминкә» I 

республика 

хәйрия фе-

стивален 

оештыру 

һәм үткәрү 

белән бәйле 

чыгымнар-

ны финан-

слар белән 

тәэмин 

итүгә суб-

сидияләр 

бирү 

ТР ИМ, ТР ОП 

(килешү буенча), «Та-

тарстан Республикасы 

эшкуарлыкка ярдәм 

фонды» коммерция-

чел булмаган микро-

кредит компаниясе 

(килешү буенча), 

«Перспектива» граж-

данлык җәмгыяте ин-

ститутларын үстерү 

һәм өстәмә белем 

бирү буенча ресурс 

үзәге» коммерциячел 

булмаган автоном 

оешмасы (килешү 

буенча), «Вертикаль» 

социаль юнәлешле 

коммерциячел булма-

ган оешмаларның ре-

сурс үзәге» автоном 

коммерциячел булма-

ган оешмасы (килешү 

буенча) 

2019 ел «Социаль яр-

минкә» I рес-

публика хәйрия 

фестивален 

үткәрү 

- - - - - - 1 - - - - - - - 5 790,0 - -»; 

 

2.3 пунктның 20 – 22 графаларында «4 505,1» саннарын «4 501,1» саннарына алмаштырырга; 

2.4 пунктның 11 графасында «3» саннарын «5» саннарына алмаштырырга; 

2.5 пунктның 11 графасында  «40» саннарын «300» саннарына алмаштырырга; 

2.10 пунктта:  

12 графада «67» саннарын «70» саннарына алмаштырырга; 

20 графада «30» саннарын «40» саннарына алмаштырырга; 

2.11 пунктның 19 графасында «250,0» саннарын «480» саннарына алмаштырырга; 
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3.1 пунктның 11 графасында «3» санын «4» санына алмаштырырга; 

3.3 пунктның 11 графасында «27» саннарын «150» саннарына алмаштырырга; 

3.4 пунктның 11 графасында «25» саннарын «43» саннарына алмаштырырга; 

5.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«5.3. Студентлар 

үзидарәсенә 

ярдәм итүгә 

юнәлдерел-

гән про-

ектларны 

гамәлгә 

ашыруга 

СЮКБОГА 

субсиди-

яләр бирү 

 

 

МДМС РТ 2014 – 

2018 

еллар 

Студент-

лар үзида-

рәсенә 

ярдәм 

итүгә 

юнәлде-

релгән 

чараларда 

катнашу-

чы 

яшьләр 

саны, 

кеше  

600 700 750 800 - - - - - 5 800,0 

ТРБ 

5 800,0 

ТРБ 

5 800,0 

ТРБ 

- - - - - 

субсидия 

алган 

СЮКБО 

саны, 

берәмлек  

 

- - - - 1  - - - - - - 5 800,0 

ТРБ 

4 633,2 

ТРБ 

- - - 

ТР ЯЭМ 2018 – 

2021 

еллар 

- - - - - 1 1 1 1 - - - - 1 166,8 

ТРБ 

5 800 

ТРБ 

5 800 

ТРБ 

5 800 

ТРБ»; 

 

5.5 пунктта: 

12 графада «27» саннарын «30» саннарына алмаштырырга;  

20 графада  «15 774,6» саннарын «17 874,6» саннарына алмаштырырга; 

5.7 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«5.7. «Созвездие – 

Йолдызлык» 

ачык балалар 

һәм яшьләр 

иҗаты фе-

МДМС 

РТ, 

СЮКБ

О 

(киле-

2014 – 

2018 

еллар 

республика 

фестива-

лендә кат-

нашучы 

балалар 

1 500 1 600 1 650 1 700 - - - - - - - 4 000,0 

(ТРБ) 

51 000,0 

(ТРБ) 

66 000,0 

(ТРБ) 

- - - - - 
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стивален 

үткәрүгә 

СЮКБОГА 

субсидияләр 

бирү 

шү 

буенча) 

һәм яшьләр 

саны, кеше 

субсидия 

алган  

СЮКБО 

саны, 

берәмлек 

- - - - 1 - - - - - - - - - 68 343,4 

(ТРБ) 

58 509,0 

(ТРБ) 

- - - 

ТР 

ЯЭМ, 

СЮКБО 

(киле-

шү 

буенча) 

2018 – 

2021 

еллар 

- - - - - - - 1 1 1 1 - - - - 6 526,0 

(ТРБ) 

84 811,4 

(ТРБ) 

65 035,0 

(ТРБ) 

65 035,0 

(ТРБ)»; 

 

6.2 пунктта: 

19 графада «81 971,9» саннарын «80 043,6» саннарына алмаштырырга;  

20 графада «67 683,7» саннарын «72 776,7» саннарына алмаштырырга; 

7.1 пунктның 11 графасында «2 200» саннарын «4 340» саннарына алмаштырырга; 

7.11 пунктның 11 графасында «120» саннарын – «170» саннарына, «350» саннарын «335» саннарына алмаштырырга; 

7.12 пунктның 11 графасында «7» санын «10» саннарына алмаштырырга; 

8.3 пунктның 11 графасында «60» саннарын «56» саннарына алмаштырырга; 

9.2 пунктның 11 графасында «100» саннарын «123» саннарына алмаштырырга; 

9.3 пунктның 11 графасында «125» саннарын «219» саннарына алмаштырырга; 

10.1 нче пунктта: 

10 графада «конкурс комиссиясе карары белән» сүзләрен «5» санына алмаштырырга;  

11 графада «конкурс комиссиясе карары белән» сүзләрен «6» санына алмаштырырга; 



11.3 пунктта: 

12 графада «580» саннарын «570» саннарына алмаштырырга; 

13 – 14 графаларда «600» саннарын «570» саннарына алмаштырырга; 

11.4 пунктның 11 графасында «50» саннарын «196» саннарына алмаштырырга; 

11.5 пунктта: 

11 графада: 

«конкурсларда катнашу өчен гаризалар саны, берәмлек» юлы буенча «3» 

санын «4» санына алмаштырырга;  

«рәсми сайтта СЮКБО эшчәнлек турында мәкаләләр саны, берәмлек» юлы 

буенча «24» саннарын «40» саннарына алмаштырырга; 

12 графада: 

«конкурсларда катнашу өчен әзерләнгән гаризалар саны, берәмлек» юлы 

буенча «3» санын «6» санына алмаштырырга; 

«эшчәнлек юнәлеше буенча үткәрелгән чаралар, форумнар, күргәзмәләр, се-

минарлар саны, берәмлек» юлы буенча «3» санын «2» санына алмаштырырга; 

«Ярдәмче программа буенча БАРЛЫГЫ, шул исәптән:» юлын түбәндәге ре-

дакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче про-

грамма буенча 

БАРЛЫГЫ, шул 

исәптән: 

371 711,0 372 961,8 362 292,8 255 281,6 305 905,57 283 859,9 251 870,0 251 727,5»; 

 

«Татарстан Республикасы бюджетыннан» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

«Татарстан Рес-

публикасы бюд-

жетыннан 

191 420,0 207 758,8 215 120,3 238 782,3 288 004,0 265 881,9 233 122,5 233 122,5»; 

 

«Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр бюджетларыннан» юлын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Татарстан Респуб-

ликасы муниципаль 

берәмлекләр 

бюджетларыннан 

100,0 150,0 472,5 1 499,3 1 901,57 978,0 747,5 605,0»; 

 
«2018 – 2021 елларга Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне 

үстерү» ярдәмче программасында (алга таба – 3 нче ярдәмче программа):  

3 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программа бурычлары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче 

программа 

1. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына һәм кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына ярдәм инфраструктурасын барлыкка 
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бурычлары китерүче оешмаларга финанс ярдәменең нәтиҗәлелеген арттыру; 

2. Россия Федерациясе субъектларының дәүләт милке объектла-

рына һәм (яки) муниципаль милек объектларына капитал салу-

ларны финанслашу; 

3. Яшьләр эшмәкәрлеген үстерүгә ярдәм итү; 

4. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына «бер тәрәзә» прин-

цибы буенча хезмәт күрсәтүне оештыру; 

5. «Кече һәм урта эшмәкәрлек һәм шәхси эшмәкәрлек инициати-

васына булышлык күрсәтү» илкүләм проектына керүче федераль 

проектларның максатларына, күрсәткечләренә һәм нәтиҗәләренә 

ирешүне тәэмин итә торган төбәк проектларын гамәлгә ашыру 

кысаларында эшмәкәрлек эшчәнлеген алып бару шартларын 

яхшырту»; 

 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм чыга-

наклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче програм-

маны финанслау 

күләмнәре  

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме     

5 513 598,18* мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы – 4 001 689,08* мең сум, 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль  бюджет 

акчасы – 1 511 909,1 мең сум*. 

(мең сум) 

Ел  Татарстан Рес-

публикасы  

бюджеты акчасы 

  

Җәлеп ителергә 

планлашты-

рылган федераль  

бюджет акчасы  

Барысы  

2018 977 039,45 71 405,8* 1 048 445,25* 

2019 1 104 649,63** 751 223,7* 1 855 873,33* 

2020 960 000,0 437 044,9* 1 397 044,9* 

2021 960 000,0 252 234,7* 1 212 234,7* 

Барлыгы  4 001 689,08** 1 511 909,1* 5 513 598,18* 

 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә 

алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш. 

*Федераль бюджет акчасы исәбеннән Программаны ресур-

слар белән тәэмин итү күләме бюджетларына федераль 

бюджеттан кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме 
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күрсәтү өчен субсидияләр бирелә торган Россия Федераци-

ясе субъектларын конкурс нигезендә сайлап алу йомгакла-

ры буенча ел саен билгеләнә. 

**Шул исәптән 111 649,62509 мең сум – 2018 елда Ярдәмче 

программа чараларын гамәлгә ашыруга алынган 

үзләштерелми калган акчаларның 2019 елда үзләштерергә 

планлаштырылган өлеше»; 

 

3 нче ярдәмче программаның I бүлегендәге «Татарстан Республикасында 

эшмәкәрлек өлкәсен үстерүнең төп тенденцияләре» бүлекчәсенә түбәндәге 

эчтәлекле абзац өстәргә: 

«КУЭ субъектларын «үстерү» максатларында, эре заказчылар тарафыннан 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алуда потенциаль катнашу өчен 

Компетенцияләрнең төбәк үзәге булдырылды. Компетенцияләрнең төбәк үзәге 

функцияләрен гамәлгә ашыручы оешма тарафыннан «Кама инновацияле 

территориаль-җитештерү кластеры» коммерциячел булмаган партнерлык 

ассоциациясе билгеләнде.»; 

3 нче ярдәмче программаның II бүлегендәге «Ярдәмче программаның төп 

чаралары характеристикалары» бүлекчәсендә: 

сигезенче – утыз дүртенче абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Бизнес-инкубация һәм кластерлы үсеш үзәген үстерү; 

КУЭ субъектларын «үстерү» чараларын гамәлгә ашыру буенча Компетенци-

яләрнең төбәк үзәген булдыру һәм эшчәнлеген тәэмин итү; 

җиһазлар лизингын үстерү: КУЭ субъектлары чыгымнарын субсидияләү («Ли-

зинг-грант»); 

Россия кредит оешмаларында алынган кредитлар буенча процентларны 

түләүгә бәйле чыгымнарны субсидияләү; 

җиһазлар сатып алуга чыгымнарны субсидияләү; 

КУЭ үсеше муниципаль программаларын (ярдәмче программаларын) гамәлгә 

ашыру кысаларында КУЭ субъектларына, шул исәптән монопрофильле муниципаль 

берәмлекләргә ярдәм итү. 

Россия Федерациясе субъектларының дәүләт милке объектларына һәм (яки) 

муниципаль милек объектларына капитал салуларны финанслашуга субсидияләр 

бирүне тәэмин итү бурычларын гамәлгә ашыру кысаларында түбәндәге чаралар ка-

ралган: 

дәүләт һәм (яки) муниципаль милек формасындагы сәнәгать паркларын төзү; 

«Арча» сәнгать паркын төзү; 

«Буа» сәнәгать паркын төзү; 

Ютазы муниципаль районында «Урыссу» сәнәгать паркы инженер инфра-

структурасы объектларын төзү; 

бизнес-инкубатор процессларын үстерү һәм бизнес-инкубаторларның агымда-

гы эшчәнлеген тәэмин итү. 

Яшьләр эшмәкәрлеген үстерүгә ярдәм итү буенча бурычларны гамәлгә ашыру 

кысаларында яшьләр инновацияле иҗаты үзәкләрен булдыру һәм үстерү буенча ча-
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ралар каралган. 

Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына «бер тәрәзә» принцибы буенча 

хезмәт күрсәтүне оештыру бурычларын гамәлгә ашыру кысаларында МСП субъ-

ектлары өчен КФҮләрдә бизнес өчен хезмәт күрсәтү дәвам итәчәк. 

«Кече һәм урта эшмәкәрлек» илкүләм проектына керүче федераль проектлар-

ның максатларына, күрсәткечләренә һәм нәтиҗәләренә ирешүне тәэмин итә торган 

төбәк проектларын гамәлгә ашыру кысаларында эшмәкәрлек эшчәнлеген алып бару 

шартларын яхшырту бурычын гамәлгә ашыру кысаларында түбәндәге чаралар ка-

ралган: 

төбәк гарантия оешмасын үстерү; 

дәүләт микрофинанс оешмасын үстерү; 

«Минем бизнес» үзәкләрендә КУЭ субъектларына хезмәт күрсәтү, сервислар 

һәм ярдәм чаралары күрсәтү; 

моношәһәрләрдә КУЭ субъектларын тизләтелгән үстерү максатларында төбәк 

гарантия оешмасын үстерү; 

КУЭ экспорт юнәлешле субъектларына ярдәм күрсәтүне координацияләү 

үзәген үстерү; 

«Теләче» сәнәгать паркының беренче чиратын төзү, 2 этап; 

«Химград» Технополисы территориясендә индустриаль парк төзү («Тасма-

Инвест-Торг» ҖЧҖ), 3 этап; 

«Саба» индустриаль паркының беренче чиратын төзү; 

эшмәкәрлек эшчәнлегенә җәлеп итү һәм һәр максатчан төркем өчен үз бизнес-

ларын булдыруга ярдәм итү чараларын гамәлгә ашыру, шул исәптән яшь 

эшмәкәрләр бергәлеге булдыруга ярдәм итү һәм остазлык институтын үстерү. 

Моннан тыш, башка чаралар да каралган, шул исәптән: 

КУЭ субъектларына мәгълүмати ярдәм күрсәтү һәм үз бизнесын оештыруны 

популярлаштыру буенча кампанияләр оештыру; 

Татарстан Республикасында хакимият һәм бизнесның үзара хезмәттәшлеге си-

стемасын оештыру;»; 

түбәндәге эчтәлекле утыз бишенче – утыз җиденче абзацлар өстәргә: 

«Татарстан Республикасы кече һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм һәм аны үстерү 

программаларын гамәлгә ашыру үзәге» дәүләт казна учреждениесе эшчәнлеген 

тәэмин итү». 

Ярдәмче программаның максатлары һәм бурычлары киселешендә төп чарала-

ры исемлеге аңа кушымтада күрсәтелгән. 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакыты: 2018 – 2021 еллар.»; 

Ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме  5 513 598,18* мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы – 4 001 689,08* 

мең сум, җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль  бюджет акчасы – 

1 511 909,1 мең сум*. 
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(мең сум) 

Ел  Татарстан Республикасы  

бюджеты акчасы 

  

Җәлеп ителергә 

планлаштырылган  

федераль  

бюджет акчасы  

Барысы  

2018 977 039,45 71 405,8* 1 048 445,25* 

2019 1 104 649,63** 751 223,7* 1 855 873,33* 

2020 960 000,0 437 044,9* 1 397 044,9* 

2021 960 000,0 252 234,7* 1 212 234,7* 

Барлыгы  4 001 689,08** 1 511 909,1* 5 513 598,18* 

 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, тиешле 

бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш. 

*Федераль бюджет акчасы исәбеннән Программаны ресурслар белән тәэмин 

итү күләме бюджетларына федераль бюджеттан кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт 

ярдәме күрсәтү өчен субсидияләр бирелә торган Россия Федерациясе субъектларын 

конкурс нигезендә сайлап алу йомгаклары буенча ел саен билгеләнә. 

**Шул исәптән 111 649,62509 мең сум – 2018 елда Ярдәмче программа 

чараларын гамәлгә ашыруга алынган үзләштерелми калган акчаларның 2019 елда 

үзләштерергә планлаштырылган өлеше»; 

«2017-2020 елларга Татарстан Республикасы территориясендә муниципаль 

дәрәҗәдәге индустриаль (сәнәгать) парклар һәм сәнәгать мәйданчыкларын булдыру 

һәм үстерү» ярдәмче программасында (алга таба – 4 нче ярдәмче программа):  

4 нче ярдәмче программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп, Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

ярдәмче программаны финанслауның күләме 17 434 797,28 

мең сум тәшкил итә. 
 

Ел Акча күләме, мең сум 

барлыгы Татарстан 

Республикасы бюд-

жеты  

 

федераль 

бюджет 

2017 1 150 500,0 1 150 500,0 * 

2018 2 430 248,08 2 430 248,08 * 

2019 8 294 049,2 8 294 049,2 * 

2020 2 740 000,0 2 740 000,0 * 

2021 2 820 000,0 2 820 000,0 * 
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Барысы 17 434 797,28 17 434 797,28 * 

 

*Федераль бюджет акчасы исәбеннән Ярдәмче программа-

ны ресурслар белән тәэмин итү күләме бюджетларына фе-

дераль бюджеттан кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт 

ярдәме күрсәтү өчен субсидияләр бирелә торган Россия Фе-

дерациясе субъектларын сайлап алу йомгаклары буенча ел 

саен билгеләнә»; 

 

4 нче ярдәмче программаның IV бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«IV. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән ярдәмче программаны 

финанслауның күләме 17 434 797,28 мең сум тәшкил итә: 

 

Ел Акча күләме, мең сум 

барлыгы шул исәптән 

Татарстан 

Республикасы бюджетыннан  

 

федераль 

бюджеттан 

2017 1 150 500,0 1 150 500,0 * 

2018 2 430 248,08 2 430 248,08 * 

2019 8 294 049,2 8 294 049,2 * 

2020 2 740 000,0 2 740 000,0 * 

2021 2 820 000,0 2 820 000,0 * 

Барысы 17 434 797,28 17 434 797,28 * 

*Федераль бюджет акчасы исәбеннән Ярдәмче программаны ресурслар белән 

тәэмин итү күләме бюджетларына федераль бюджеттан кече һәм урта эшмәкәрлеккә 

дәүләт ярдәме күрсәтү өчен субсидияләр бирелә торган Россия Федерациясе субъ-

ектларын сайлап алу йомгаклары буенча ел саен билгеләнә.»; 

4 нче ярдәмче программага 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә 

(карарга теркәлә). 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  


