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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2019 – 2021 елларга 

Татарстан Республикасында физик 

культура һәм спортны үстерү» дәүләт 

программасын раслау турында» 2019 ел,  

5 март, 159 нчы карарына үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 – 2021 елларга 

Татарстан Республикасында физик культура һәм спортны үстерү» дәүләт 

программасын раслау турында» 2019 ел, 5 март, 159 нчы карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

исемендә һәм 1 нче пунктта «2019 – 2021» саннарын «2019 – 2022» саннарына 

алыштырырга; 

әлеге карарга теркәлгән «2019 – 2021 елларга Татарстан Республикасында 

физик культура һәм спортны үстерү» дәүләт программасында (алга таба – 

Программа): 

Программа исемендә «2019 – 2021» саннарын «2019 – 2022» саннарына 

алыштырырга; 

Программа паспортында: 

«Программаның исеме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 

«Программаның 

исеме 

«2019 – 2022 елларга Татарстан Республикасында физик 

культура һәм спортны үстерү» дәүләт программасы (алга таба 

– Программа)»; 

 

«Программаны тормышка ашыру вакытлары» юлында «2019 –  

2021» саннарын «2019 – 2022» саннарына алыштырырга; 

«Ярдәмче программалар исемлеге» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Ярдәмче 

программалар 

исемлеге 

1. «2019 – 2022 елларга физик культура һәм массакүләм 

спортны үстерү». 

2. «2019 – 2022 елларга югары казанышлар спортын һәм 

спорт резервын әзерләү системасын үстерү». 

3. «2019 – 2022 елларга физик культура һәм спорт өлкәсендә 

дәүләт сәясәтен камилләштерү». 

4. «2019 – 2022 елларга Татарстан Республикасында физик 

культура һәм спортны үстерү» дәүләт программасы 

кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 

үстерү»; 

 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре» 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм чыга-

наклар буенча 

бүлеп, Програм-

маны финанслау 

күләмнәре  

2019 – 2022 елларда Программаны финанслауның гомуми 

күләме 21 675 386,91 мең сум тәшкил итә, шулардан:  

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән –                               

19 503 868,7 мең сум, шул исәптән: 

2019 елда – 5 438 125,7 мең сум; 

2020 елда – 4 952 950,0 мең сум; 

2021 елда – 4 556 396,1 мең сум; 

2022 елда – 4 556 396,1 мең сум; 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 1 753 498,21 мең сум, шул исәптән: 

2019 елда – 243 391,3 мең сум; 

2020 елда – 1 087 123,37 мең сум; 

2021 елда – 174 893,77 мең сум; 

2022 елда – 248 089,77 мең сум; 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы исәбеннән – 418 020,0 мең сум, шул 

исәптән: 

2019 елда – 72 820,0 мең сум; 

2020 елда – 345 200,0 мең сум; 

2021 елда – 0,0 мең сум; 

2022 елда – 0,0 мең сум. 

Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм тиешле финанс елына 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: 
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«Программа мак-

сатларын һәм бу-

рычларын тормыш-

ка ашырудан кө-

телә торган соңгы 

нәтиҗәләр (нәтиҗә-

ләрне бәяләү инди-

каторлары) һәм 

бюджет нәтиҗәле-

леге күрсәткечләре 

Программа чараларын тормышка ашыру 2022 елга 

түбәндәгеләрне арттыруга ирешергә мөмкинлек бирәчәк:  

халыкның гомуми санында физик культура һәм спорт белән 

системалы рәвештә шөгыльләнүче халык өлешен                   

51,4 процентка кадәр; 

«Хезмәткә һәм оборонага әзер» (ХОӘ) бөтенроссия 

физкультура-спорт комплексының сынаулар (тестлар) 

нормативларын бирүдә катнашкан халыкның гомуми санында 

«Хезмәткә һәм оборонага әзер» (ХОӘ) бөтенроссия 

физкультура-спорт комплексының сынаулар (тестлар) 

нормативларын үтәгән Татарстан Республикасы халкы 

өлешен 51,0 процентка кадәр; 

сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән затлар һәм 

инвалидларның гомуми санында физик культура һәм спорт 

белән системалы рәвештә шөгыльләнүче бу категориядәге 

халык өлешен 27,0 процентка кадәр;  

физик культура һәм спорт өлкәсендәге  оешмаларның гомуми 

санында федераль спорт әзерлеге стандартлары нигезендә 

спорт әзерлеге буенча хезмәт күрсәтүче (шул исәптән физик 

мөмкинлекләре чикләнгән затлар һәм инвалидлар өчен) 

оешмалар өлешен 100 процентка кадәр; 

спорт әзерлеген гамәлгә ашыручы оешмаларда спорт буенча 

камилләшү этабында шөгыльләнүчеләрнең гомуми санында 

спорт әзерлеген гамәлгә ашыручы оешмаларда югары спорт 

осталыгы этабында шөгыльләнүчеләр өлешен 25 процентка 

кадәр; 

Россия Федерациясенең спорт җыелма командаларына 

кандидатлар исемлегенә кертелгән спортчылар санын                  

577 кешегә кадәр;  

спорт билгеләнешендәге объектларның берьюлы хезмәт 

күрсәтү сәләтен 67,5 процентка кадәр; 

100 мең кешегә исәпләгән спорт корылмалары санын                      

307 берәмлеккә кадәр; 

спорт учреждениеләрен тәэмин итү өчен электр энергиясенең 

чагыштырма чыгымы (җылытыла торган 1 кв.метр мәйданга 

исәпләгәндә) – 1 кв.метрга 66,47 кВт × сәгать; 

спорт учреждениеләрен тәэмин итү өчен җылылык 

энергиясенең чагыштырма чыгымы (җылытыла торган  

1 кв.метр мәйданга исәпләгәндә) – җылытыла торган  

1 кв.метр мәйданга 0,1356 Гкал; 

спорт учреждениеләрен тәэмин итү өчен салкын суның 

чагыштырма чыгымы (1 кешегә (персонал һәм йөрүчеләргә) 

исәпләгәндә) – 1 кешегә (персонал һәм йөрүчеләргә)  

0,1783 куб.метр; 

спорт учреждениеләрен тәэмин итү өчен табигый газның 
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чагыштырма чыгымы (газ белән җылытыла торган 

мәйданның 1 кв.метрына исәпләгәндә) – газ белән җылытыла 

торган мәйданның 1 кв.метрына 29,85 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»; 

 

Программаның I бүлегендәге кырык сигезенче һәм кырык тугызынчы 

абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Әлеге мәсьәләләрне хәл итү өчен «2019 – 2022 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 формалаштыруга, 

халыкның сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауга, физик культура һәм спорт 

өлкәсен фәнни, мәгълүмати-методик яктан тәэмин итүгә юнәлдерелгән чаралар 

комплексы тәкъдим ителә. 

Физик культура һәм спорт тармагын үстерү буенча республика һәм федераль 

программаларны тормышка ашыру кысаларында елларга бүлеп динамика буенча 

караганда физик культура һәм спорт белән даими шөгыльләнүче республика 

халкының чагыштырма авырлыгы 2022 ел ахырына 51,4 процентка кадәр арту 

программаларны тормышка ашыруның иң мөһим нәтиҗәсе булачак.»; 

Программаның II – III бүлекләрен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«II. Программаның төп максаты һәм бурычлары, 

программа чаралары, көтелә торган соңгы нәтиҗәләре тасвирнамәсе, 

аны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары 

 

Программаның максаты булып Татарстан Республикасында физик культура 

һәм спорт өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру тора. 

Куелган максатка ирешү өчен түбәндәге бурычларны хәл итү күздә тотыла: 

1. Татарстан Республикасы халкының физик культура һәм спорт белән 

системалы шөгыльләнүгә, сәламәт яшәү рәвешен алып баруга мотивациясен 

арттыру. 
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2. Спорт резервын әзерләү системасын камилләштерү һәм Татарстан 

Республикасы спортчыларының төбәкара, бөтенроссия ярышларында һәм Россия 

Федерациясе җыелма командалары составында иң эре халыкара спорт ярышларында 

уңышлы чыгыш ясавын тәэмин итү. 

3. Физик культура һәм спорт өлкәсендә дәүләт сәясәте нәтиҗәлелеген күтәрү. 

4. Спорт һәм инженерлык инфраструктурасын ныгыту, шулай ук спорт 

корылмаларының энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү. 

Куелган максатның масштаблылыгы чаралар комплексын эшләүне таләп итә. 

Физик культура һәм массакүләм спортны үстерү, халыкның сәламәтлеген 

ныгыту, Татарстанның спорт имиджын ныгыту өчен «2019 – 2022 елларга физик 

культура һәм массакүләм 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 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 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. 

Ярдәмче программа чараларын тормышка ашыру 2022 елга түбәндәгеләрне 

арттыруга ирешергә мөмкинлек бирәчәк: 

халыкның гомуми санында физик культура һәм спорт белән системалы 

рәвештә шөгыльләнүче халык өлешен 51,4 процентка кадәр; 

«Хезмәткә һәм оборонага әзер» бөтенроссия физкультура-спорт 

комплексының сынаулар (тестлар) нормативларын бирүдә катнашкан халыкның 

гомуми санында «Хезмәткә һәм оборонага әзер» бөтенроссия физкультура-спорт 

комплексының сынаулар (тестлар) нормативларын үтәгән Татарстан Республикасы 

халкы өлешен 51,0 процентка кадәр; 

сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән затлар һәм инвалидларның 

гомуми санында физик культура һәм спорт белән системалы рәвештә шөгыльләнүче 

бу категориядәге халык өлешен 27,0 процентка кадәр. 

Спорт резервын әзерләүне һәм Татарстан Республикасы спортчыларының 

Россия һәм халыкара спорт ярышларында уңышлы чыгыш ясавын тәэмин итү 

максатларында «2019 – 2022 елларга югары казанышлар спортын һәм спорт 

резервын әзерләү системасын үстерү» ярдәмче программасы гамәлгә ашырыла. 

Ярдәмче программа спорт резервын әзерләүгә, спорт мәктәпләре 

укучыларының спорт нәтиҗәләрен камилләштерүгә, физик культура һәм спорт 

өлкәсендәге эшчәнлекне фәнни, аналитик һәм методик яктан тәэмин итү 

системасына ярдәм итүгә, балаларга өстәмә белем бирү оешмаларына һәм спорт 

юнәлешендәге һөнәри белем бирү оешмаларына ярдәм күрсәтүгә, югары 

казанышлар спортын (профессиональ спортны) үстерүгә юнәлдерелгән чараларны 

үтәүне күздә тота. 

Ярдәмче программа чараларын тормышка ашыру 2022 елга түбәндәгеләрне 

арттыруга ирешергә мөмкинлек бирәчәк: 
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Россия Федерациясенең спорт җыелма командаларына кандидатлар 

исемлегенә кертелгән спортчылар санын 577 кешегә кадәр; 

физик культура һәм спорт өлкәсендәге оешмаларның гомуми санында 

федераль спорт әзерлеге стандартлары нигезендә спорт әзерлеге буенча хезмәт 

күрсәтүче (шул исәптән физик мөмкинлекләре чикләнгән затлар һәм инвалидлар 

өчен) оешмалар өлешен 100 процентка кадәр; 

спорт әзерлеген гамәлгә ашыручы оешмаларда спорт буенча камилләшү 

этабында шөгыльләнүчеләрнең гомуми санында спорт әзерлеген гамәлгә ашыручы 

оешмаларда югары спорт осталыгы этабында шөгыльләнүчеләр өлешен                             

25 процентка кадәр; 

Татарстан Республикасы халкының сәламәтлеген ныгыту, 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, 

«2019 – 2022 елларга Татарстан Республикасында физик культура һәм спортны 

үстерү» дәүләт программасы кысаларында «Социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү» ярдәмче программасын тормышка ашыру күздә тотыла. 

Әлеге ярдәмче программаны тормышка ашыру нәтиҗәлелеге түбәндәге 

индикаторлар белән бәяләнә: 

100 мең кешегә спорт корылмалары саны, берәмлек;  

спорт билгеләнешендәге объектларның берьюлы хезмәт күрсәтү сәләте, 

процент; 

спорт учреждениеләрен тәэмин итү өчен электр энергиясенең чагыштырма 

чыгымы (1 кв.метр гомуми мәйданга исәпләгәндә), 1 кв.метрга кВт × сәгать; 

спорт учреждениеләрен тәэмин итү өчен җылылык энергиясенең чагыштырма 

чыгымы (җылылык энергиясе белән җылытыла торган 1 кв.метр мәйданга 

исәпләгәндә), җылылык энергиясе белән җылытыла торган 1 кв.метр мәйданга Гкал; 

спорт учреждениеләрен тәэмин итү өчен салкын суның чагыштырма чыгымы 

(1 кешегә (персонал һәм йөрүчеләргә) исәпләгәндә), 1 кешегә (персонал һәм 

йөрүчеләргә) куб метр; 

спорт учреждениеләрен тәэмин итү өчен табигый газның чагыштырма 

чыгымы (газ белән җылытыла торган 1 кв.метр мәйданга исәпләгәндә) – газ белән 

җылытыла торган 1 кв. метр мәйданга 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 максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары 

һәм Программа чаралары буенча финанслау аңа теркәлгән кушымтада китерелә. 

Программаны тормышка ашыруның гомуми вакыты: 2019 – 2022 еллар. 
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III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

2019 – 2022 елларда Программаны финанслауның гомуми күләме                       

21 675 386,91 мең сум тәшкил итә, шулардан:  

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән –                               

19 503 868,7 мең сум, шул исәптән: 

2019 елда – 5 438 125,7 мең сум; 

2020 елда – 4 952 950,0 мең сум; 

2021 елда – 4 556 396,1 мең сум; 

2022 елда – 4 556 396,1 мең сум; 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы исәбеннән –                     

1 753 498,21 мең сум, шул исәптән: 

2019 елда – 243 391,3 мең сум; 

2020 елда – 1 087 123,37 мең сум; 

2021 елда – 174 893,77 мең сум; 

2022 елда – 248 089,77 мең сум; 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган бюджеттан тыш чыганаклар акчасы 

исәбеннән – 418 020,0 мең сум, шул исәптән: 

2019 елда – 72 820,0 мең сум; 

2020 елда – 345 200,0 мең сум; 

2021 елда – 0,0 мең сум; 

2022 елда – 0,0 мең сум. 

Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм агымдагы 

финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты 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.»; 

«2019 – 2021 елларга физик культура һәм массакүләм спортны үстерү» 

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

1 нче ярдәмче программа исемендә «2019 – 2021» саннарын «2019 –                   

2022» саннарына алыштырырга; 

1 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программаның исеме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче 

программаның 

исеме 

«2019 – 2022 елларга физик культура һәм массакүләм спортны 

үстерү» (алга таба – 1 нче ярдәмче программа)»; 

 

«1 нче ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары» юлында «2019 – 

2021» саннарын «2019 – 2022» саннарына алыштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 1 нче ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
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«Еллар һәм чыга-

наклар буенча бү-

леп, 1 нче ярдәмче 

программаны фи-

нанслау күләмнәре 

1 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме  

734 552,1 мең сум тәшкил итә, шулардан Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 586 917,4 мең 

сум, шул исәптән: 

2019 елда – 171 843,6 мең сум; 

2020 елда – 143 565,6 мең сум; 

2021 елда – 135 754,1 мең сум; 

2022 елда – 135 754,1 мең сум. 

Федераль бюджет акчасы исәбеннән күздә тотылган 

финанслау 147 634,7 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 

2019 елда – 69 341,1 мең сум; 

2020 елда – 48 299,0 мең сум; 

2021 елда – 14 997,3 мең сум; 

2022 елда – 14 997,3 мең сум. 

1 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз ха-

рактерында була һәм агымдагы финанс елына һәм план 

чорына Татарстан Республикасы бюджеты 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»; 
 

«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 максат-

ларын һәм бурыч-

ларын тормышка 

ашырудан көтелә 

торган соңгы 

нәтиҗәләр (нәти-

җәләрне бәяләү 

индикаторлары) 

һәм бюджет нәти-

җәлелеге күрсәт-

кечләре 

1 нче ярдәмче программа чараларын тормышка ашыру                  

физик культура һәм массакүләм спорт өлкәсендә 2022 елга 

түбәндәгеләрне арттыруга ирешергә мөмкинлек бирәчәк: 

халыкның гомуми санында физик культура һәм спорт белән 

системалы рәвештә шөгыльләнүче Татарстан Республикасы 

халкы өлешен 51,4 процентка кадәр; 

«Хезмәткә һәм оборонага әзер» (ХОӘ) бөтенроссия 

физкультура-спорт комплексының сынаулар (тестлар) 

нормативларын бирүдә катнашкан халыкның гомуми санында 

«Хезмәткә һәм оборонага әзер» (ХОӘ) бөтенроссия 

физкультура-спорт комплексының сынаулар (тестлар) 

нормативларын үтәгән Татарстан Республикасы халкы 

өлешен 51,0 процентка кадәр: 

шулардан укучыларның һәм студентларның өлешен                       

63,0 процентка кадәр; 

сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән затлар һәм 

инвалидларның гомуми санында физик культура һәм спорт 

белән системалы рәвештә шөгыльләнүче бу категориядәге 

халык өлешен 27,0 процентка кадәр; 

6 яшьтән 18 яшькә кадәр сәламәтлекләренең мөмкинлекләре 
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чикләнгән затлар һәм инвалидларның гомуми санында 

гомуми санында физик культура һәм спорт белән системалы 

рәвештә шөгыльләнүче бу категориядәге халык өлешен              

71,0 процентка кадәр; 

Татарстан Республикасы халкының гомуми санында физик 

культура һәм спорт белән системалы шөгыльләнүче авыл халкы 

өлешен 34,1 процентка кадәр; 

3 – 29 яшь категориясендәге балалар һәм яшьләрнең гомуми 

санында физик культура һәм спорт белән системалы 

шөгыльләнүче балалар һәм яшьләр өлешен 87,1 процентка 

кадәр; 

урта яшьтәге гражданнарның (30 – 54 яшьтәге хатын-кызлар 

өчен һәм 30 – 59 яшьтәге ир-атлар өчен) гомуми санында физик 

культура һәм спорт белән системалы шөгыльләнүче урта 

яшьтәге гражданнар өлешен 41,5 процентка кадәр; 

өлкән яшьтәге гражданнарның (55 яшь һәм аннан өлкәнрәк 

яшьтәге хатын-кызлар өчен һәм 60 яшь һәм аннан өлкәнрәк 

яшьтәге ир-атлар өчен) гомуми санында физик культура һәм 

спорт белән системалы шөгыльләнүче өлкән яшьтәге 

гражданнар өлешен 24,6 процентка кадәр»; 

 

1 нче ярдәмче программаның II – III бүлекләрен түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

«II. 1 нче ярдәмче программаның төп максаты һәм бурычлары, 

программа чаралары, көтелә торган соңгы нәтиҗәләр тасвирнамәсе, 

аны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары 

 

1 нче ярдәмче программаның максаты – Татарстан Республикасы халкының 

физик культура һәм спорт белән системалы шөгыльләнүгә, сәламәт яшәү рәвешен 

алып баруга мотивациясен арттыру буенча чаралар үткәрү. 

Куелган максатка ирешү өчен түбәндәге бурычларны хәл итү күздә тотыла: 

1. Татарстан Республикасы халкының төрле категорияләренә һәм 

төркемнәренә (шул исәптән алар арасында инвалидлыгы булган затлар 

категорияләре, авыл территорияләрендә яшәүчеләр, барлык милек рәвешләрендәге 

предприятиеләр хезмәткәрләре һ.б. булган) физик тәрбия бирү системасын 

камилләштерү. 

2. Массакүләм спорт өчен, шул исәптән инвалидлар һәм сәламәтлекләренең 

мөмкинлекләре чикләнгән затлар өчен уңайлы спорт инфраструктурасын тәэмин 

итү. 

3. «Хезмәткә һәм оборонага әзер» (ХОӘ) бөтенроссия физкультура-спорт 

комплексын һәм аны үтәүгә әзерләнү системасын популярлаштыру. 

4. Һөнәри белем бирү оешмалары һәм югары белем бирүче мәгариф 

оешмалары базасында студентлар спортын үстерү. 

Куелган максатның масштаблылыгы чаралар комплексын эшләүне таләп итә. 
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1 нче 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 өчен шартлар тудыруга юнәлдерелгән чараларны башкаруны күздә тота. 

Әлеге чараларны тормышка ашыру халыкның сәламәтлеген ныгыту өчен 

шартлар тудырырга, республикада демографик хәлне яхшыртырга, массакүләм 

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. 

1 нче ярдәмче программа чараларын тормышка ашыру 2022 елга 

түбәндәгеләрне арттыруга ирешергә мөмкинлек бирәчәк: 

халыкның гомуми санында физик культура һәм спорт белән системалы 

рәвештә шөгыльләнүче Татарстан Республикасы халкы өлешен 51,4 процентка 

кадәр; 

«Хезмәткә һәм оборонага әзер» (ХОӘ) бөтенроссия физкультура-спорт 

комплексының сынаулар (тестлар) нормативларын бирүдә катнашкан халыкның 

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

спорт комплексының сынаулар (тестлар) нормативларын үтәгән Татарстан 

Республикасы халкы өлешен 51,0 процентка кадәр: 

шулардан белем алучыларның һәм студентларның өлешен 63,0 процентка 

кадәр; 

сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән затлар һәм инвалидларның 

гомуми санында физик культура һәм спорт белән системалы рәвештә шөгыльләнүче 

бу категориядәге халык өлешен 27,0 процентка кадәр; 

сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән затлар һәм 6 яшьтән 18 яшкә 

кадәр инвалидларның гомуми санында физик культура һәм спорт белән системалы 

рәвештә шөгыльләнүче бу категориядәге халык өлешен 71,0 процентка кадәр; 

Татарстан Республикасы халкының гомуми санында физик культура һәм спорт 

белән системалы рәвештә шөгыльләнүче авыл халкы өлешен 34,1 процентка кадәр; 

3 – 29 яшь категориясендәге балалар һәм яшьләрнең гомуми санында физик 

культура һәм спорт белән системалы шөгыльләнүче балалар һәм яшьләр өлешен 87,1 

процентка кадәр; 

урта яшьтәге гражданнарның (30 – 54 яшьтәге хатын-кызлар өчен һәм 30 – 59 

яшьтәге ир-атлар өчен) гомуми санында физик культура һәм спорт белән системалы 

шөгыльләнүче урта яшьтәге гражданнар өлешен 41,5 процентка кадәр; 

өлкән яшьтәге гражданнарның (55 яшь һәм аннан өлкәнрәк яшьтәге хатын-

кызлар өчен һәм 60 яшь һәм аннан өлкәнрәк яшьтәге ир-атлар өчен) гомуми санында 

физик культура һәм спорт белән системалы шөгыльләнүче өлкән яшьтәге гражданнар 

өлешен 24,6 процентка кадәр. 

1 нче ярдәмче программаның максаты, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү 

индикаторлары һәм 1 нче ярдәмче программа чаралары буенча финанслау аңа 

теркәлгән кушымтада китерелә. 

1 нче ярдәмче программаны тормышка ашыруның гомуми вакыты: 2019 – 

2022 еллар. 
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III. 1 нче ярдәмче программаның 

ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

1 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 734 552,1 мең сум 

тәшкил итә, шулардан Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән –                 

586 917,4 мең сум, шул исәптән: 

2019 елда – 171 843,6 мең сум; 

2020 елда – 143 565,6 мең сум; 

2021 елда – 135 754,1 мең сум; 

2022 елда – 135 754,1 мең сум. 

Федераль бюджет акчасы исәбеннән күздә тотылган финанслау 147 634,7 мең 

сум тәшкил итә, шул исәптән: 

2019 елда – 69 341,1 мең сум; 

2020 елда – 48 299,0 мең сум; 

2021 елда – 14 997,3 мең сум; 

2022 елда – 14 997,3 мең сум. 

1 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм агымдагы финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты 

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.»; 

1 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә; 

«2019 – 2021 елларга югары казанышлар спортын һәм спорт резервын әзерләү 

системасын үстерү» (алга таба – 2 нче ярдәмче программа): 

2 нче ярдәмче программа исемендә «2019 – 2021» саннарын «2019 –  

2022» саннарына алыштырырга; 

2 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программаның исеме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче 

программаның 

исеме 

«2019 – 2022 елларга югары казанышлар спортын һәм спорт 

резервын әзерләү системасын үстерү» (алга таба – 2 нче 

ярдәмче программа)»;  

 

«2 нче ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» 

юлында «2019 – 2021» саннарын «2019 – 2022» саннарына алыштырырга; 

«Еллар һәм финанслау чыганаклары буенча бүлеп, 2 нче ярдәмче 

программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм фи-

нанслау чыганак-

лары буенча бү-

леп, 2 нче ярдәмче 

программаны 

2 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

6 638 208,01 мең сум тәшкил итә, шулардан Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 6 602 467,9 мең 

сум, шул исәптән: 

2019 елда – 1 867 910,7 мең сум;   
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финанслау күләм-

нәре 

2020 елда – 1 570 719,0 мең сум; 

2021 елда – 1 581 919,1 мең сум; 

2022 елда – 1 581 919,1 мең сум. 

Федераль бюджет акчасы исәбеннән күздә тотылган финанслау 

35 740,11 мең сум, шул исәптән: 

2019 елда – 0,0 мең сум; 

2020 елда – 11 913,37 мең сум; 

2021 елда – 11 913,37 мең сум; 

2022 елда – 11 913,37 мең сум. 

2 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз 

характерында була һәм тиешле елга һәм план чорына 

Татарстан Республикасы бюджеты проектын формалаш- 

тырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы күләмнәре ел саен төзелә торган 

шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк»; 
 

«2 нче ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан 

көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«2 нче ярдәмче 

программа мак-

сатларын һәм 

бурычларын тор-

мышка ашырудан 

көтелә торган 

соңгы нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне бәя-

ләү индикатор-

лары) һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

2 нче ярдәмче программаны тормышка ашыру нәтиҗәсендә 

2022 елга түбәндәгеләргә ирешү күздә тотыла: 

Россия Федерациясенең спорт җыелма командаларына 

кандидатлар исемлегенә кертелгән спортчылар санын                 

577 кешегә кадәр; 

физик культура һәм спорт өлкәсендәге оешмаларның гомуми 

санында федераль спорт әзерлеге стандартлары нигезендә 

спорт әзерлеге буенча хезмәт күрсәтүче (шул исәптән физик 

мөмкинлекләре чикләнгән затлар һәм инвалидлар өчен) 

оешмалар өлешен 100 процентка кадәр; 

спорт әзерлеген гамәлгә ашыручы оешмаларда спорт буенча 

камилләшү этабында шөгыльләнүчеләрнең гомуми санында 

спорт әзерлеген гамәлгә ашыручы оешмаларда югары спорт 

осталыгы этабында шөгыльләнүчеләр өлешен                             

25 процентка кадәр»; 
 

2 нче ярдәмче программаның II бүлегендәге унбишенче абзацны түбәндәге ре-

дакциядә бәян итәргә: 

«Программа чаралары, шулай ук 2 нче ярдәмче программаның төп чараларын 

тормышка ашыру нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары исемлеге аңа теркәлгән 1 нче 

кушымтада китерелә.»; 

2 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«III. 2 нче ярдәмче программаның 

ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
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2 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме  

6 638 208,01 мең сум тәшкил итә, шулардан Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән – 6 602 467,9 мең сум, шул исәптән: 

2019 елда – 1 867 910,7 мең сум;   

2020 елда – 1 570 719,0 мең сум; 

2021 елда – 1 581 919,1 мең сум; 

2022 елда – 1 581 919,1 мең сум. 

Федераль бюджет акчасы исәбеннән күздә тотылган финанслау 35 740,11 мең 

сум, шул исәптән: 

2019 елда – 0,0 мең сум; 

2020 елда – 11 913,37 мең сум; 

2021 елда – 11 913,37 мең сум; 

2022 елда – 11 913,37 мең сум. 

2 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм тиешле финанас елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты 

проектын формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы 

ел саен төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк.»; 

2 нче ярдәмче программага теркәлгән 1 нче кушымтаны (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә; 

2 нче ярдәмче программага теркәлгән 2 нче кушымта үз көчен югалткан дип 

санарга; 

«2019 – 2021 елларга физик культура һәм спорт өлкәсендә дәүләт сәясәтен 

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

3 нче ярдәмче программа исемендә «2019 – 2021» саннарын «2019 –  

2022» саннарына алыштырырга; 

3 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программаның исеме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче 

программаның 

исеме 

«2019 – 2022 елларга физик культура һәм спорт өлкәсендә дәүләт 

сәясәтен камилләштерү» (алга таба – 3 нче ярдәмче программа)»; 

 

«3 нче ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары» юлында «2019 – 

2021» саннарын «2019 – 2022» саннарына алыштырырга; 

«Еллар һәм финанслау чыганаклары буенча бүлеп, 3 нче ярдәмче 

программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм фи-

нанслау чыганак-

лары буенча бү-

леп, 3 нче ярдәм-

че программаны 

финанслау кү-

ләмнәре 

3 нче ярдәмче программаны Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән финанслауның гомуми күләме 160 071,6 мең 

сум тәшкил итә, шул исәптән: 

2019 елда – 43 959,6 мең сум; 

2020 елда – 38 666,2 мең сум; 

2021 елда – 38 722,9 мең сум; 

2022 елда – 38 722,9 мең сум. 

3 нче ярдәмче программаны финанслау күләме фараз характе-
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рында була һәм агымдагы финанс елына һәм план чорына 

Татарстан Республикасы бюджеты проектын формалаштырганда 

ел саен тәгаенләнергә тиеш.  

Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы ел саен төзелә торган шартнамәләр һәм 

килешүләр нигезендә билгеләнәчәк»; 

 

«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 

максатларын һәм 

бурычларын 

тормышка 

ашырудан көтелә 

торган соңгы 

нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне 

бәяләү 

индикаторлары) 

һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

3 нче ярдәмче программа чараларын тормышка ашыру                   

2022 елга түбәндәгеләрне арттыруга ирешергә мөмкинлек 

бирәчәк:  

«Халык контроле» дәүләт мәгълүмат системасында «Үз 

вакытында үтәлмәгән» статусы бирелгән хәбәрнамәләр өлешен  

0 берәмлеккә кадәр; 
Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы 
Премьер-министры, Татарстан Республикасы Президенты 
Аппараты Җитәкчесе, Татарстан Республикасы Премьер-
министры урынбасарлары йөкләмәләренең гомуми күләмендә 
Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары 
тарафыннан әлеге затлар тарафыннан үтәлү вакыты билгеләнгән 
тикшерү вакытларында үтәлгән әлеге йөкләмәләр өлешен                             
100 процентка кадәр; 

Татарстан Республикасы законнарында, Татарстан Республикасы 

Президенты указларында, боерыкларында, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты карарларында, 

боерыкларында бирелгән шәхсиләштерелгән йөкләмәләрнең 

гомуми санында Татарстан Республикасының әлеге норматив 

хокукый актларында бирелгән шәхсиләштерелгән 

йөкләмәләрнең Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

башкарма органнары тарафыннан үтәлү өлешен 100 процентка 

кадәр»; 
 

3 нче ярдәмче программаның II бүлегендәге унберенче абзацны түбәндәге ре-

дакциядә бәян итәргә: 

«3 нче ярдәмче программаны тормышка ашыруның гомуми вакыты:                       

2019 – 2022 еллар.»; 

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 160 071,6 мең сум тәшкил итә, шул 
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исәптән: 

2019 елда – 43 959,6 мең сум; 

2020 елда – 38 666,2 мең сум; 

2021 елда – 38 722,9 мең сум; 

2022 елда – 38 722,9 мең сум. 

3 нче ярдәмче программаны финанслау күләме фараз характерында була һәм 

агымдагы финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты 

проектын формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш.  
Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы 

ел саен төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк.»; 
3 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа ре-

дакциядә бәян итәргә; 
«2019 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик 

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

4 нче ярдәмче программаның исемендә «2019 – 2021» саннарын «2019 –  
2022» саннарына алыштырырга; 

4 нче ярдәмче программа паспортында: 
«Ярдәмче программаның исеме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Ярдәмче 
программаның 
исеме 

«2019 – 2022 елларга Татарстан Республикасында физик 
культура һәм спортны үстерү» дәүләт программасы 
кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 
үстерү» (алга таба – 4 нче ярдәмче программа)»; 

 
«4 нче ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» 

юлында «2019 – 2021» саннарын «2019 – 2022» саннарына алыштырырга; 
«Еллар һәм финанслау чыганаклары буенча бүлеп, 4 нче ярдәмче 

программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Еллар һәм 

финанслау чыга-

наклары буенча 

бүлеп, 4 нче 

ярдәмче програм-

маны финанслау 

күләмнәре 

4 нче ярдәмче программаны финанслау күләме 14 142 555,0 мең 

сум тәшкил итә, шул исәптән күздә тотылган федераль бюджет 

акчасы исәбеннән – 1 570 123,0 мең сум, Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы – 12 154 412,0 мең сум, 

билгеләнгән тәртиптә җәлеп ителә торган бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы – 418 020,0 мең сум. 

(мең сум) 

Ел 4 нче 

ярдәмче 

программа 

буенча 

барлык акча 

Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 
Республи-
касы бюд-

жеты 

федераль 
бюджет  

бюджеттан 
тыш 

чыганаклар 

2019 3 601 282,0 3 354 411,8 174 050,2 72 820,0 

2020 4 572 111,0 3 200 000,0 1 026 911,0 345 200,0 

2021 2 947 983,1 2 800 000,0 147 983,1 0,0 
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2022 3 021 179,1 2 800 000,0 221 179,1 0,0 

Бар-

лыгы 

14 142 555,0 12 154 412,0 1 570 123,0 418 020,0 

4 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз харак-

терында була һәм агымдагы финанс елына һәм план чорына 

Татарстан Республикасы бюджеты проектын формалаш-

тырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш.  

Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы күләмнәре 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 

бәяләү 

индикаторлары) 

һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

4 нче ярдәмче программаны тормышка ашыру нәтиҗәсендә 

2022 елга түбәндәгеләрне арттыруга ирешергә мөмкинлек 

бирәчәк: 

100 мең кешегә исәпләгән спорт корылмалары санын                      

307 берәмлеккә кадәр;  

спорт билгеләнешендәге объектларының берьюлы хезмәт 

күрсәтү сәләтен 67,5 процентка кадәр; 

спорт учреждениеләрен тәэмин итү өчен электр энергиясенең 

чагыштырма чыгымы (җылытыла торган 1 кв.метр мәйданга 

исәпләгәндә) – 1 кв.метрга 66,47 кВт × сәгать; 

спорт учреждениеләрен тәэмин итү өчен җылылык 

энергиясенең чагыштырма чыгымы (җылытыла торган                

1 кв.метр мәйданга исәпләгәндә) – җылытыла торган 1 кв.метр 

мәйданга 0,1356 Гкал; 

спорт учреждениеләрен тәэмин итү өчен салкын суның 

чагыштырма чыгымы (1 кешегә (персонал һәм йөрүчеләргә) 

исәпләгәндә) – 1 кешегә (персонал һәм йөрүчеләргә)  

0,1783 куб.метр; 

спорт учреждениеләрен тәэмин итү өчен табигый газның 

чагыштырма чыгымы (газ белән җылытыла торган мәйданның            

1 кв.метрына исәпләгәндә) – газ белән җылытыла торган                             

1 кв.метр мәйданга 29,85 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 җиһазлан-

дырылган учреждениеләре (урыннарны арендага алучы 

учреждениеләрне исәпкә алмыйча) өлешен                                      

100  процентка кадәр»; 



17 

4 нче ярдәмче программаның II бүлегендәге егерме тугызынчы абзацны 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4 нче ярдәмче программаны тормышка ашыру вакыты: 2019 – 2022 еллар.»; 

4 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«III. 4 нче ярдәмче программаның 

ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

4 нче ярдәмче программаны финанслау күләме 14 142 555,0 мең сум тәшкил 

итә, шул исәптән күздә тотылган федераль бюджет акчасы исәбеннән –  

1 570 123,0 мең сум, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы – 12 154 412,0 мең 

сум, билгеләнгән тәртиптә җәлеп ителә торган бюджеттан тыш чыганаклар акчасы – 

418 020,0 мең сум. 

(мең сум) 

Ел 4 нче ярдәмче 

программа 

буенча барлык 

акча 

Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан Респуб-
ликасы бюджеты 

федераль 
бюджет  

бюджеттан 
тыш 

чыганаклар 

2019 3 601 282,0 3 354 411,8 174 050,2 72 820,0 

2020 4 572 111,0 3 200 000,0 1 026 911,0 345 200,0 

2021 2 947 983,1 2 800 000,0 147 983,1 0,0 

2022 3 021 179,1 2 800 000,0 221 179,1 0,0 

Барлыгы 14 142 555,0 12 154 412,0 1 570 123,0 418 020,0 

 

4 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм агымдагы финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты 

проектын формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш.  

Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы 

ел саен төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк»; 

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

теркәләләр) яңа редакциядә бәян итәргә; 

Программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян 

итәргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          

вазыйфаларын башкаручы       Р.К.Нигъмәтуллин 


