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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2021 елларга 

«Татарстан Республикасы гражданнарына 

социаль ярдәм күрсәтү» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел,     

23 декабрь, 1023 нче карарына үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

«Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү» дәүләт про-

граммасын раслау турында» 2013 ел, 23 декабрь, 1023 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 22 апрель, 267 нче; 2014 ел,  

1 октябрь, 708 нче; 2014 ел, 14 ноябрь, 876 нчы; 2014 ел, 12 декабрь, 977 нче;  

2015 ел, 8 апрель, 231 нче; 2015 ел, 19 май, 358 нче; 2015 ел, 1 июнь, 396 нчы;  

2015 ел, 16 июнь, 442 нче; 2015 ел, 2 ноябрь, 831 нче; 2016 ел, 24 февраль, 112 нче; 

2016 ел, 15 апрель, 225 нче; 2016 ел, 8 май, 288 нче; 2016 ел, 22 июль, 498 нче;  

2016 ел, 23 сентябрь, 681 нче; 2016 ел, 30 ноябрь, 884 нче; 2016 ел, 30 декабрь,  

1053 нче; 2017 ел, 3 февраль, 59 нчы; 2017 ел, 26 май, 308 нче; 2017 ел, 21 июнь,  

411 нче; 2017 ел, 26 июнь, 433 нче; 2017 ел, 10 октябрь, 777 нче; 2017 ел, 15 декабрь, 

993 нче; 2017 ел, 29 декабрь, 1077 нче; 2018 ел, 19 гыйнвар, 18 нче; 2018 ел,  

14 февраль, 87 нче; 2018 ел, 26 апрель, 285 нче; 2018 ел, 4 май, 318 нче; 2018 ел,  

26 июнь, 519 нчы; 2018 ел, 22 сентябрь, 824 нче; 2018 ел, 24 декабрь, 1210 нчы;  

2019 ел, 16 гыйнвар, 13 нче; 2019 ел, 2 апрель, 258 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

карарның исемендә һәм 1 нче пунктында «2014 – 2021» саннарын «2014 – 

2025» саннарына алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган «2014 – 2021 елларга «Татарстан Республикасы 

гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү» дәүләт программасында (алга таба – 
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Программа):  

Программа исемендә «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2025» саннарына 

алыштырырга; 

Программа паспортында: 

«Ярдәмче программалар исемлеге» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче 

программалар 

исемлеге 

1. 2014 – 2025 елларга «Социаль түләүләр». 

2. 2014 – 2025 елларга «Өлкән яшьтәге гражданнарның 

тормыш сыйфатын яхшырту». 

3. 2014 – 2025 елларга «Татарстан Республикасы халкына 

социаль хезмәт күрсәтүне модернизацияләү һәм үстерү». 

4. «2014 елга үсешләрендә һәм сәламәтлекләрендә 

тайпылышлары булган балалар тәрбияләүче гаиләләргә яшәү 

урыны буенча ведомствоара патронажлык итеп тору 

системасын формалаштыруның комплекслы программасы». 

5. 2015 – 2025 елларга «Гаиләләрнең социаль-икътисадый 

хәлен яхшырту». 

6. 2014 – 2019 елларга «Уңайлы мохит». 

7. 2014 елга «Бәләкәч – Малыш». 

8. 2014 елга «Опекуннарга һәм тәрбиягә бала алган ата-

аналарга дәүләт ярдәме күрсәтү». 

9. «2016 – 2017 елларга Татарстан Республикасында тереклек 

эшчәнлеге алып баруда сизелерлек кимчелекләре булган 

балаларны актив мөстәкыйль тормышка комплекслы әзерләү 

һәм социаль яраклаштыру буенча ведомствоара программа». 

10. 2014 – 2025 елларга «Татарстан Республикасы 

гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү» дәүләт программасы 

кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 

үстерү». 

11. «Энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү». 

12.  2017 – 2018 елларга Татарстан Республикасында алданрак 

ярдәм күрсәтүне үстерү». 

13. «2019 – 2020 елларга инвалидларны, шул исәптән инвалид 

балаларны комплекслы реабилитацияләү һәм абилитацияләү 

системасын формалаштыру»; 

 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре» 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 



3 
 

«Еллар һәм чы-

ганаклар 

буенча бүлеп, 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре 

Программаны финанслауның гомуми күләме 

299 992 722,728 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 234 563 687,638 мең 

сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 65 365 997,44 мең сум, 

Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан субсидияләр – 

43 943,5 мең сум, бюджеттан тыш чыганаклардан (Тормышта 

авыр хәлдә булган балаларга ярдәм күрсәтү фондыннан алынган 

акча) – 19 094,15 мең сум. 
(мең сум) 

Ел Финанслау 

күләме – 

барлыгы 

Шул исәптән 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

акчасы 

федераль 

бюджет акчасы 

Россия 

Федера-

циясе 

Пенсия 

фонды 

бюдже-

тыннан 

субсидия 

бюджеттан 

тыш чыга-

наклардан 

акча 

2014 20 908 005,515 15 441 582,078 5 450 597,7 14 171,2 1 654,537 

2015 22 567 805,0 16 347 332,0 6 209 073,9 11 399,1 - 

2016 21 787 165,406 17 017 094,04 4 753 460,7 6 926,3 9 684,366 

2017 22 590 377,407 18 225 677,86 4 351 407,0 5 537,3 7 755,247 

2018 21 934 314,7 17 180 390,1 4 748 058,5 5 866,1 - 

2019 26 032 323,1 20 327 991,7 5 704 287,9 43,5 - 

2020 26 348 234,7 20 762 581,66 5 585 653,04 - - 

2021 27 052 324,1 21 408 622,6 5 643 701,5 - - 

2022 27 693 043,2 21 963 103,9 5 729 939,3 - - 

2023 27 693 043,2 21 963 103,9 5 729 939,3 - - 

2024 27 693 043,2 21 963 103,9 5 729 939,3 - - 

2025 27 693 043,2 21 963 103,9 5 729 939,3 - - 

Бар-

лыгы 

299 992 722,728 234 563 687,638 65 365 997,44 43 943,5 19 094,15 

 

Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен 

төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 

 

«Еллар буенча бүлеп, Программа максатларын һәм бурычларын тормышка 

ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары)» 

юлында: 

«2021» саннарын «2025» саннарына алыштырырга; 

«барлык милек рәвешендәге социаль хезмәт күрсәтү оешмаларында хезмәт 

күрсәтүләрдән файдаланган өлкән яшьтәге гражданнарның һәм инвалидларның 

(өлкәннәр һәм балаларның) гомуми санында дәүләткә карамаган социаль хезмәт 

күрсәтү оешмаларында хезмәт күрсәтүләрдән файдаланган өлкән яшьтәге 

гражданнарның һәм инвалидларның (өлкәннәр һәм балаларның) чагыштырма 

авырлыгын 5 процентка кадәр арттырырга» сүзләрен «барлык милек рәвешендәге 

социаль хезмәт күрсәтү оешмаларында хезмәт күрсәтүләрдән файдаланган өлкән 

яшьтәге гражданнарның һәм инвалидларның (өлкәннәр һәм балаларның) гомуми 

санында дәүләткә карамаган социаль хезмәт күрсәтү оешмаларында хезмәт 

күрсәтүләрдән файдаланган өлкән яшьтәге гражданнарның һәм инвалидларның 
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(өлкәннәр һәм балаларның) чагыштырма авырлыгын 7 процентка кадәр арттырырга» 

сүзләренә алыштырырга; 

«барлык милек рәвешендәге оешмаларның гомуми саныннан социаль 

хезмәтләр күрсәтүче дәүләткә карамаган оешмаларның чагыштырма авырлыгын              

10 процентка кадәр арттырырга» сүзләрен «барлык милек рәвешендәге 

оешмаларның гомуми саныннан социаль хезмәтләр күрсәтүче дәүләткә карамаган 

оешмаларның чагыштырма авырлыгын 19,1 процентка кадәр арттырырга» сүзләренә 

алыштырырга;  

«Татарстан Республикасында гаиләләрнең гомуми санында торак урын һәм 

коммуналь хезмәтләр күрсәткән өчен түләүгә торак субсидияләре алган гаиләләр 

өлешен 9,6 процентка кадәр киметергә» сүзләрен «Татарстан Республикасында 

гаиләләрнең гомуми санында торак урын һәм коммуналь хезмәтләр күрсәткән өчен 

түләүгә торак субсидияләре алган гаиләләр өлешен 8,37 процентка кадәр киметергә» 

сүзләренә алыштырырга; 

 

Программаның I бүлегенә түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә: 

«Программа чаралары кысаларында «Татарстан – Идел буенда халыкны җәлеп 

итү үзәге» һәм «Актив озак яшәү» флагман проектлары кысаларында 2030 елга 

кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясенең «Кеше 

капиталы» юнәлеше тормышка ашырыла. 

«Татарстан – Идел буенда халыкны җәлеп итү үзәге» флагман проекты 

кысаларында Программада Татарстан Республикасында туучылар санын арттыру 

буенча чаралар тормышка ашырыла. 

2017 – 2018 еллар дәвамында Татарстан Республикасында, гомумән алганда 

Россия Федерациясендә дә, туучылар санының кимүе күзәтелә. 

Хәзерге вакытта туучылар саны кимү факторлары булып түбәндәгеләр тора: 

репродуктив яшьтәге хатын-кызларның (15 – 49 яшь) саны кимү (әлеге процесс – 

республика һәм Россия буенча репродуктив яшьтәге хатын-кызлар саны кимүнең 

гомуми тенденциясе чагылышы, бу 20 нче гасырның 90 нчы еллар башында туган 

хатын-кызларның бала табу яшендә аз санда булу нәтиҗәсе булып тора); бала 

туганда хатын-кызның яше арту; беренче балаларның туу өлеше кимү. 

2017 елда республикада 48,3 мең кеше туган, бу 2016 ел дәрәҗәсеннән  

13,1 процентка түбәнрәк. Татарстан Республикасы буенча 2018 елда 46,3 мең кеше 

туган, бу 2017 ел белән чагыштырганда 4,0 процентка кимрәк. 2018 ел йомгаклары 

буенча табигый үсеш 1 607 кеше тәшкил итте. 2018 ел йомгаклары буенча туучылар 

санының гомуми коэффициенты 1,621 (бәяләү) тәшкил итте. 

Соңгы елларда Россия Федерациясенең демографик сәясәте концепциясе,  

2025 елга кадәрге чорга Россия Федерациясендә дәүләт гаилә сәясәте концепциясе, 

2010 елга кадәр һәм 2030 елга кадәрге перспективада Татарстан Республикасын 

демографик үстерү буенча комплекслы программа ярдәмендә Татарстан 

Республикасында гаилә-демография процессларының уңай тенденцияләре 

күзәтелде. 

Республикада балалы гаиләләр өчен социаль инфраструктура системалы 

нигездә булдырыла, 40 президент социаль программасы тормышка ашырыла: шул 

исәптән балалар бакчалары, мәктәпләр, мәдәният йортлары, спорт объектлары, 
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фельдшер-акушерлык пунктлары төзү һәм ремонтлау, сәламәтлек саклау 

системасында поликлиника звеносын, социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләрен, 

балалар сәламәтләндерү лагерьларын, яшүсмерләр клубларын капиталь ремонтлау. 

Яшь гаиләләр өчен ипотека кредиты бирү программалары гамәлдә, балалы 

гаиләләргә социаль ярдәм күрсәтүнең федераль һәм төбәк чараларының киң пакеты 

бирелә. 

2018 елдан «Балалары булган гаиләләргә айлык түләүләр турында»  

2017 елның 28 декабрендәге 418-ФЗ номерлы Федераль законны тормышка ашыру 

кысаларында җан башына уртача кереме эшкә яраклы халыкның яшәү 

минимумыннан 1,5 тапкырга артмаган гаиләләргә беренче бала тууга бәйле булган 

ай саен түләүләр гамәлгә ашырыла. 2018 елда айлык түләү күләме – 8 490,0 сум. 

Шулай итеп, 2018 елда бу федераль чарадан беренче баласын тапкан  

5 892 хатын-кыз (37,5 процент) файдаланды. 

2018 елның 1 гыйнварыннан Татарстан Республикасында авыл җирендә 

беренче һәм аннан соңгы балаларның тууын стимуллаштыруның өстәмә чаралары 

кертелде. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Татарстан 

Республикасы территориясендә авыл җирендә кимендә өч ел даими яшәүче 

түбәндәге хатын-кызларга бер тапкыр түләү бирүне күздә тота торган «Бала туганда 

авыл җирендә, шәһәр тибындагы поселокларда даими яшәүче хатын-кызларга бер 

тапкыр бирелә торган түләү турында» 2018 ел, 9 февраль, 67 нче карары кабул 

ителде: 

беренче бала туганда 25 яшькә кадәрге хатын-кызларга – 50 000 сум 

күләмендә. 2018 елда 1 689 мөрәҗәгать иткән граждан түләү алды; 

өченче бала туганда 29 яшькә кадәрге хатын-кызларга – 100 000 сум 

күләмендә. 2018 елда 327 мөрәҗәгать иткән граждан түләү алды. 

«Актив озак яшәү» флагман проекты кысаларында халыкка социаль хезмәт 

күрсәтү системасын үстерү программасы чаралары тормышка ашырыла. Татарстан 

Республикасы социаль хезмәт күрсәтү системасының бүгенге торышы дәүләт 

хезмәтләре күрсәтү сыйфаты белән идарә итү өлкәсендәге уңай үзгәрешләр белән 

характерлана. 

Республикада аеруча көчсез булган гражданнарга 118 дәүләт социаль хезмәт 

күрсәтү оешмасы, шулай ук 19 дәүләткә карамаган оешма күпюнәлешле ярдәм 

күрсәтә. Ел саен бу учреждениеләр челтәре тарафыннан 204 меңгә якын гражданга 

хезмәт күрсәтелә. 

Республикада һава һөҗүменә каршы оборона объектларында эшләгән, 

«Ленинград блокадасында яшәүче» билгесе белән бүләкләнгән, 1941 елның  

22 июненнән 1945 елның 9 маена кадәрге чорда кимендә 6 ай тыл эшләгән затлар 

арасыннан ялгыз һәм ялгыз яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераннары өчен өйдә 

социаль хезмәт күрсәтү рәвешендә социаль хезмәтләр күрсәтүдән түләүсез 

файдалану хокукы билгеләнде. Республикада авыл җирендә яшәүче 2 094 тыл 

хезмәтчәне өйдә социаль хезмәтләр күрсәтүдән файдалана. 

2015 елдан башлап Татарстан Республикасы Президенты Р.Н.Миңнеханов 

ярдәме белән 119 стационар учреждениегә 469,9 млн.сумлык ремонт ясалды. 

2015 елдан 80 яшьлек һәм аннан өлкәнрәк ялгыз һәм ялгыз яшәүче 

гражданнарның тормыш шартларын тикшерү буенча ведомствоара профилактика 
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эше муниципаль дәрәҗәдә алып барыла, 2016 елда 70 яшу тулган гражданнарга, 

шулай ук I һәм II төркем инвалидларына кагыла башлады. 2015 елдан 2017 елга 

кадәр – 189,9 мең кешегә, 2018 елда 41,5 мең кешегә өйләренә (фатирларына) барып 

тикшерү ясалды. 

Өйгә барып тикшерү кысаларында көнкүреш приборларын, газ җиһазларын, 

мичләрне, электр җиһазларын куркынычсыз эксплуатацияләү, янгын вакытында 

үткәрү кагыйдәләре буенча, социаль алдаулардан саклану ысуллары турында 

инструктажлар үткәрелә; ашыгыч хезмәт телефоннары язылган белешмәлекләр 

тарату оештырыла; мохтаҗлар өйгә килеп хезмәт күрсәтүгә кабул ителә һәм аларга 

социаль хезмәтләр күрсәтүнең шәхси программалары төзелә.  

Социаль хезмәт күрсәтү өлкәсенә стационарны алыштыручы технологияләрне 

кертү һәм өлкән яшьтәге ялгыз гражданнарны карау һәм аларның яшәү сыйфатын 

яхшырту максатларында, 2017 елдан башлап Татарстан Республикасында өлкән 

яшьтәге гражданнар өчен тәрбиягә алучы гаиләләр булдыру проекты тормышка 

ашырыла. 

2018 елның 1 августыннан социаль хезмәт күрсәтү үзәкләрендә даими постель 

режимында булган өлкән буын гражданнарын карау үзенчәлекләренә туганнарын 

өйрәтүгә юнәлдерелгән «Карау мәктәбе» дигән яңа хезмәт кертелде. Параллель 

рәвештә үзәкләр базасында утырып караучылар хезмәтләрен булдыру эше гамәлгә 

ашырыла. 

Моннан тыш, хакимият органнарының төп максатларын халык алдында һәм 

ачык формалаштыруның мөһимлеге турында Татарстан Республикасы Президенты 

Р.Н.Миңнеханов Татарстан Республикасы Дәүләт Советына юлламасында билгеләп 

үтте. 

2018 елдан Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары максатлары һәм бурычларын 

гавәми формалаштыру буенча пилот проектын тормышка ашыру турында» 2018 ел, 

24 август, 709 нчы карары нигезендә Татарстан Республикасының Хезмәт, халыкны 

эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы максатларны һәм бурычларны 

гавами формалаштыру буенча пилот проектын тормышка ашыруда катнаша. 

Башкарылган эш йомгаклары буенча 2019 елга 7 өстенлекле максат 

формалаштырылды:  

1. «Эшсезлекнең үсүен булдырмау. Рәсми эшсезлек дәрәҗәсен 1,5 проценттан 

артмаган дәрәҗәдә булуын тәэмин итәргә»; 

2. «Яшь белгечләргә ярдәм күрсәтү. Эшсезләр составындагы уку йортларын 

тәмамлаучыларның өлешен 5 проценттан 3 процентка кадәр киметергә»; 

3. «Аеруча мохтаҗларга ярдәм күрсәтү. Мохтаҗлык критерийларын исәпкә 

алып, түләүләрнең һәм социаль пособиеләрнең адреслылыгын 75 проценттан                     

80 процентка кадәр арттырырга»; 

4. «Сәламәтләндерү – һәркем өчен файдалана алырлык булу. Мөрәҗәгать 

итүчеләр саныннан пенсионерларны ташламалы шартларда шифаханә-курорт 

дәвалавы белән тәэмин итүне 15 проценттан 25 процентка кадәр арттырырга»; 

5. «Инвалидларны һәм инвалид балаларны комплекслы тернәкләндерү. 

Социаль хезмәт күрсәтү оешмаларында инвалид балаларга тернәкләндерү һәм (яки) 
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абилитация хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итүне 68,3 проценттан 69,3 процентка, 

инвалидларны 55,5 проценттан 56,5 процентка кадәр арттырырга»; 

6. «Куркынычсыз хезмәт. Җитештерүдә җәрәхәтләр алу дәрәҗәсен  

1 000 эшчегә 0,65 тән 0,6 га кадәр киметергә»; 

7. Тормышта авыр хәлдә булган балалар өчен гаиләне саклап калу. Балалар 

һәм үсмерләр өчен социаль приютлардан киткән балаларның гомуми санына карата 

алардан гаиләдә урнашу формасында киткән балалар өлешен 90 проценттан  

92 процентка кадәр арттырырга». 

Гавами формалаштырылган максатларга һәм бурычларга ирешүгә кайбер 

ярдәмче программалар чаралары ярдәм итә: 2014 – 2025 елларга «Социаль 

түләүләр», 2015 – 2025 елларга «Гаиләләрнең социаль-икътисадый хәлен яхшырту», 

2019 – 2020 елларга «Инвалидларны, шул исәптән инвалид балаларны комплекслы 

тернәкләндерү һәм абилитацияләү системасын формалаштыру.»; 

 

Программаның II бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«II. Программаның төп максатлары, бурычлары һәм тормышка ашырудан көтелгән 

соңгы нәтиҗәләр тасвирламасы, аны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары 

 

Бүгенге көндә халыкка социаль ярдәм күрсәтү, өлкән яшьтәге гражданнарга 

һәм инвалидларга социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә гамәлдәге законнар һәм 

билгеләнгән вәкаләтләр нигезендә гражданнарның социаль гарантияләрен 

тормышка ашыру Татарстан Республикасы башкарма хакимият органнары 

эшчәнлегенең мөһим юнәлеше булып тора. 

Моннан тыш, җәмгыятьтә гаилә, бала, җаваплы ата-ана кыйммәтләрен 

формалаштыру, начар гаиләне вакытында танып алуга, авыр тормыш хәлендә калган 

гаиләгә ведомствоара нигездә күрсәтелә торган индивидуальләштерелгән адекват 

ярдәмгә нигезләнгән профилактикалауны тәэмин итү, баланы туган гаиләсендә 

тәрбияләү өстенлеге, социаль куркыныч хәлдә булган гаиләләр санын киметү, ата-

ана хокукларыннан мәхрүм итү очракларын киметүгә, «куркыныч төркеме»нә керә 

торан гаиләләрне билгеләүгә, аларга социаль ярдәм күрсәтү һәм тернәкләндерүгә, 

гаиләләрдә балаларга мәрхәмәтсез мөнәсәбәт очраклары санын киметүгә ярдәм итә 

торган нәтиҗәле механизмнар булдыру, ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган 

балалар санын киметү аеруча актуаль булып тора. 

Программаның максаты – социаль ярдәм һәм социаль хезмәтләр күрсәтүнең 

нәтиҗәле адреслы системасын төзү, шулай ук гражданнарның аерым 

категорияләренең яшәү сыйфатын яхшырту. 

Куелган максатка ирешү өчен түбәндәге бурычларны хәл итү күздә тотыла: 

Татарстан Республикасында гражданнарның аерым категорияләренең яшәү 

сыйфатын яхшырту һәм аларга социаль ярдәм чаралары күрсәтү; 

өлкән яшьтәге гражданнарга социаль ярдәм күрсәтүне тәэмин итү; 

Татарстан Республикасы халкына социаль ярдәм күрсәтүнең нәтиҗәлелеген 

күтәрү һәм сыйфатын яхшырту; 
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үсешләрендә һәм сәламәтлекләрендә тайпылышлары булган балалар 

тәрбияләүче гаиләләрне тәэмин итеп тору буенча ведомствоара хезмәттәшлек итү 

механизмын булдыру; 

гаиләгә һәм гаилә тормышы кыйммәтләренә булышлык күрсәтү, аларны 

ныгыту һәм яклау, гаиләләрнең яшәү сыйфатын яхшырту; 

Татарстан Республикасында инвалидлар һәм халыкның аз хәрәкәтләнүче 

башка төркемнәре тормышында өстенлекле объектлардан һәм өстенлекле 

тармаклардагы хезмәтләрдән файдалана алу дәрәҗәсен күтәрү; 

өч яшькәчә балаларның яшәү сыйфатын һәм сәламәтлеген яхшырту; 

ятим балалар һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган балаларны гаиләгә 

тәрбиягә урнаштыру өчен уңайлы шартлар тудыру; 

инвалидларны, шул исәптән инвалид балаларны комплекслы тернәкләндерү 

яки абилитацияләү өчен шартлар тудыру, инвалид бала 18 яшькә җиткәч, аны 

мөстәкыйль тормышка әзерләү максатларында, аның потенциалын максималь 

рәвештә үстерү, ведомствоара нигездә алданрак ярдәм хезмәтләре күрсәтү, 

балаларның сәламәтлеге бозылуны һәм тормыш эшчәнлегенә чикләүләрне алданрак 

ачыклау, оптималь үстерү һәм адаптацияләү, гаиләне һәм баланы җәмгыятькә 

интеграцияләү, тормыш эшчәнлегенә чикләүләрне профилактикалау яки аларның 

чагылышын киметү, физик һәм психик сәламәтлекне ныгыту, сәламәтлекләренең 

мөмкинлекләре чикләнгән балаларга белем бирү мөмкинлеген арттыру өчен 

шартлар тудыру; 

Татарстан Республикасының социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләрендә 

гражданнар тормыш эшчәнлегенең уңайлы һәм имин шартларын тудыру; 

энергия саклау чараларын тормышка ашыру, энергетика нәтиҗәлелеген 

арттыру, ягулык-энергетика ресурсларын куллануны оптимальләштерү һәм энергия 

ресурсларыннан югары нәтиҗәле файдалануны тәэмин итә торган оештыру, 

икътисадый, фәнни-техник һәм башка шартларны тудыру нигезендә кулланыла 

торган энергия ресурсларына чыгымнарны киметү хисабына ягулык-энергетика 

ресурсларыннан рациональ файдалануны тәэмин итү. 

Әлеге максатларга һәм бурычларга ирешү тормышка ашыруга каралган унөч 

ярдәмче программа кысаларда гамәлгә ашырылачак: 

2014 – 2025 елларга «Социаль түләүләр»; 

«2014 – 2025 елларга «Өлкән яшьтәге гражданнарның тормыш сыйфатын 

яхшырту»; 

2014 – 2025 елларга «Татарстан Республикасы халкына социаль хезмәт 

күрсәтүне модернизацияләү һәм үстерү»; 

«2014 елга үсешләрендә һәм сәламәтлекләрендә тайпылышлары булган 

балалар тәрбияләүче гаиләләргә яшәү урыны буенча ведомствоара патронажлык 

итеп тору системасын формалаштыруның комплекслы программасы»; 

2015 – 2025 елларга «Гаиләләрнең социаль-икътисади хәлен яхшырту»; 

2014 – 2019 елларга «Уңайлы мохит»; 

2014 елга «Бәләкәч – Малыш»; 

2014 елга «Опекуннарга һәм тәрбиягә бала алган ата-аналарга дәүләт ярдәме 

күрсәтү»; 
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«2016 – 2017 елларга Татарстан Республикасында тереклек эшчәнлеге алып 

баруда сизелерлек бозулары булган балаларны актив мөстәкыйль тормышка 

комплекслы әзерләү һәм социаль яраклаштыру буенча ведомствоара программа»,  

2017 – 2018 елларга «Татарстан Республикасында алданрак ярдәм күрсәтүне 

үстерү»; 

«2014 – 2025 елларга «Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм 

күрсәтү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү»; 

«Энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү»; 

2019 – 2020 елларга инвалидларны, шул исәптән инвалид балаларны 

комплекслы тернәкләндерү һәм абилитацияләү системасын формалаштыру». 

Ярдәмче программалар яктылыгында Программаны тормышка ашыру 

нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары турындагы мәгълүматлар бу Программага 

теркәлгән 1 нче кушымтада китерелә. 

Программаны тормышка ашыру вакытлары: 2014 – 2025 еллар.»; 

Программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Программаны финанслауның гомуми күләме 299 992 722,728 мең сум тәшкил 

итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

234 563 687,638 мең сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 65 365 997,44 мең 

сум, Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан субсидияләр – 43 943,5 мең 

сум, бюджеттан тыш чыганаклардан (Тормышта авыр хәлдә булган балаларга ярдәм 

күрсәтү фондыннан алынган акча) – 19 094,15 мең сум. 
 

                                                                                                               (мең сум) 
Ел Финанслау 

күләме – 

барлыгы 

Шул исәптән 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты акчасы 

федераль 

бюджет акчасы 

Россия 

Федерациясе 

Пенсия фонды 

бюджетыннан 

субсидия 

бюджеттан 

тыш 

чыганаклар 

акчасы 

2014 20 908 005,515 15 441 582,078 5 450 597,7 14 171,2 1 654,537 

2015 22 567 805,0 16 347 332,0 6 209 073,9 11 399,1 - 

2016 21 787 165,406 17 017 094,04 4 753 460,7 6 926,3 9 684,366 

2017 22 590 377,407 18 225 677,86 4 351 407,0 5 537,3 7 755,247 

2018 21 934 314,7 17 180 390,1 4 748 058,5 5 866,1 - 

2019 26 032 323,1 20 327 991,7 5 704 287,9 43,5 - 

2020 26 348 234,7 20 762 581,66 5 585 653,04 - - 

2021 27 052 324,1 21 408 622,6 5 643 701,5 - - 

2022 27 693 043,2 21 963 103,9 5 729 939,3 - - 

2023 27 693 043,2 21 963 103,9 5 729 939,3 - - 

2024 27 693 043,2 21 963 103,9 5 729 939,3 - - 

2025 27 693 043,2 21 963 103,9 5 729 939,3 - - 

Бар-

лыгы 

299 992 722,728 234 563 687,638 65 365 997,44 43 943,5 19 094,15 
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Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, 

тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә 

тиеш. 
Программаны ресурслар белән тәэмин итү буенча җентекле мәгълүмат 

Программага теркәлгән 2 нче кушымтада китерелә.»; 
Программаның IV бүлегендә «Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре 

һәм спорт министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре 
министрлыгы, Татарстан Республикасының Спорт министрлыгы» сүзләренә 
алыштырырга; 

Программаның V бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«V. Программаның икътисадый һәм социаль нәтиҗәлелеген бәяләү  

 

2030 елга кадәр Татарстан Республикасының социаль-икътисадый үсеш 

стратегиясенең төп юнәлешләреннән берсе булып кеше капиталын үстерү юнәлеше 

билгеләнгән, шуңа күрә Программаны тормышка ашыру нәтиҗәләре Татарстан 

Республикасының стратегик максатларына ирешүдә зур әһәмияткә ия.  

Әлеге юнәлешләр буенча үткәрелә торган чаралар, социаль юнәлештәге башка 

чаралар белән берлектә, кайбер төп бурычларны хәл итүгә – халыкның тормыш 

дәрәҗәсен һәм сыйфатын эзлекле рәвештә яхшыртуга, халыкның җан башына 

керемнәре Татарстан Республикасында билгеләнгән яшәү минимумы күләменә 

җиткән яки әлеге күләмнән аларга социаль ярдәм (шул исәптән дәүләт социаль 

ярдәме) чаралары күрсәтү хисабына артып киткән гражданнар саны артуга 

булышлык күрсәтәчәк. 

Халыкка күрсәтелә торган адреслы социаль ярдәмне көчәйтү аз тәэмин 

ителгән гражданнарга адреслы ярдәм күрсәтергә, җәмгыятьтәге социаль климатны 

яхшыртырга, шулай ук барлык дәрәҗәдәге бюджетлар акчасын тагын да 

нәтиҗәлерәк файдаланырга мөмкинлек бирәчәк. 

Балалы гаиләләргә социаль ярдәм чараларын тормышка ашыру гаиләнең, 

бигрәк тә күпбалалы гаиләнең керемнәрен арттырырга мөмкинлек бирәчәк.  
Социаль хезмәт күрсәтү оешмаларында социаль хезмәтләр күрсәтүне 

оештыруны камилләштерү гражданнарның тормыш сыйфатын яхшыртуга, аларның 
физик һәм психик сәламәтлеген тиешле дәрәҗәдә тотуга булышачак.»; 

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

яңа редакциядә бәян итәргә; 

2014 – 2021 елларга «Социаль түләүләр» ярдәмче программасында (алга таба – 

1 нче ярдәмче программа): 

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

2025» саннарына алыштырырга; 

1 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программаның исеме» юлында «2014 – 2021» саннарын «2014 – 

2025» саннарына алыштырырга; 

«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында 

«2014 – 2021» саннарын «2014 – 2025» саннарына алыштырырга; 

consultantplus://offline/ref=F0B13000207E464FD7431653080651984910BD5B179064209230D151B0F8014A146A84F71693F049CFD676W7E2L
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«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

56 314 251,5 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 9 213 843,6 мең 

сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 47 097 973,2 мең 

сум, Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан 

субсидия исәбеннән – 2 434,7 мең сум. 
 (мең сум) 

Ел Финанслау 

күләме – 

барлыгы 

Шул исәптән 

Татарстан 

Респуб-

ликасы 

бюджеты 

акчасы 

федераль 

бюджет 

акчасы 

Россия 

Федерациясе 

Пенсия 

фонды 

бюджетын-

нан субсидия 

2014 9 391 951,4 4 180 287,6 5 211 364,5 299,3 
2015 5 496 863,8 359 323,4 5 136 791,3 749,1 

2016 5 072 431,5 401 033,5 4 670 385,8 1 012,2 
2017 3 445 052,0 398 720,0 3 046 198,3 133,7 

2018 3 458 229,1 407 249,6 3 050 782,6 196,9 
2019 4 351 845,9 582 854,1 3 768 948,3 43,5 
2020 4 143 483,7 456 776,3 3 686 707,4 - 

2021 4 170 018,1 472 465,9 3 697 552,2 - 
2022 4 196 094,0 488 783,3 3 707 310,7 - 

2023 4 196 094,0 488 783,3 3 707 310,7 - 
2024 4 196 094,0 488 783,3 3 707 310,7 - 

2025 4 196 094,0 488 783,3 3 707 310,7 - 

Бар-

лыгы 

56 314 251,5 9 213 843,6 47 097 973,2 2 434,7 

 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз 

характерында була һәм аларга, тиешле бюджетлар 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә 

тиеш»; 

 

«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын 

тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрен бәяләү 

индикаторлары)» юлында:  

«2021» саннарын «2025» саннарына алыштырырга; 

«социаль яклау органнарына мөрәҗәгать иткән аз керемле гражданнарның 

гомуми санында керемнәре яшәү минимумы күләменә кадәр җиткән яки әлеге 

күләмнән аларга социаль ярдәм чараларын күрсәтү хисабына аннан артып киткән 

гражданнар өлешен 22,4 процентка кадәр җиткерүне» сүзләрен төшереп 

калдырырга; 
1 нче ярдәмче программаның II бүлегендә: 
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егерме дүртенче абзацта «кушымтада» сүзен «1 нче һәм 2 нче кушымталарда» 
сүзләренә алыштырырга;  

егерме бишенче абзацта «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2025» саннарына 
алыштырырга; 

1 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 56 314 251,5 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

9 213 843,6 мең сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 47 097 973,2 мең сум, 

Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан субсидия исәбеннән – 2 434,7 мең 

сум. 
(мең сум) 

Ел Финанслау 

күләме – 

барлыгы 

Шул исәптән 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

акчасы 

федераль 

бюджет акчасы 

Россия 

Федерациясе 

Пенсия фонды 

бюджетыннан 

субсидия 
2014 9 391 951,4 4 180 287,6 5 211 364,5 299,3 
2015 5 496 863,8 359 323,4 5 136 791,3 749,1 
2016 5 072 431,5 401 033,5 4 670 385,8 1 012,2 
2017 3 445 052,0 398 720,0 3 046 198,3 133,7 
2018 3 458 229,1 407 249,6 3 050 782,6 196,9 
2019 4 351 845,9 582 854,1 3 768 948,3 43,5 
2020 4 143 483,7 456 776,3 3 686 707,4 - 
2021 4 170 018,1 472 465,9 3 697 552,2 - 
2022 4 196 094,0 488 783,3 3 707 310,7 - 
2023 4 196 094,0 488 783,3 3 707 310,7 - 
2024 4 196 094,0 488 783,3 3 707 310,7 - 
2025 4 196 094,0 488 783,3 3 707 310,7 - 

Барлыгы 56 314 251,5 9 213 843,6 47 097 973,2 2 434,7 
 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш.»; 

1 нче ярдәмче программаның IV бүлегендәге унынчы абзацында «2014 – 

2021» саннарын «2014 – 2025» саннарына алыштырырга; 

1 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтада: 
«2014 – 2021 елларга «Социаль түләүләр» ярдәмче программасына кушымта» 

нумерация башисемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«2014 – 2025 елларга «Социаль түләүләр» ярдәмче программасына 1 нче 

кушымта»; 

consultantplus://offline/ref=17C7AAE1D69A03FE3291A70C8E9DCC1CC2D30A8D651887A3994F61B11EE857A466E9E6AAF41B546A920A76ECE4L
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«1 нче бурычның исеме: Гражданнарның аерым категорияләренә федераль һәм 
республика законнары белән билгеләнгән социаль ярдәм чараларын күрсәтү» 
бүлекчәсендә: 

«Вакцинациядән соң өзлегүләр барлыкка килгәндә гражданнарга бер тапкыр 

бирелә торган пособие һәм айлык акчалата компенсацияләр бирү» юлыннан соң 

«Вакцинациядән соң өзлегүләр барлыкка килгәндә гражданнарга бер тапкыр бирелә 

торган пособие һәм айлык акчалата компенсацияләр бирү» юлын төшереп 

калдырырга; 

«Гражданнарның аерым категорияләренә торак-коммуналь хезмәтләр 

күрсәткән өчен түләүгә субсидия-ташламар бирү» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 
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«Граждан-

нарның аерым 

категория-

ләренә торак-

коммуналь 

хезмәтләр 

күрсәткән 

өчен түләүгә 

субсидия- 

ташламар бирү 

ТР 

ХХЭб

ТИһ 

СЯМ 

2014 – 

2018 

еллар 

Социаль яклау 

органнарына 

мөрәҗәгать 

иткән аз ке-

ремле граж-

даннарның го-

муми санында  

керемнәре 

социаль ярдәм 

чараларын 

күрсәтү хи-

сабына яшәү 

минимумы кү-

ләменә кадәр 

җиткерелгән 

һәм аннан 

югарырак бул-

ган гражданнар 

өлеше, % 

25,5 25,8 22,0 22,1 22,1 22,2 - - - 2 738 911,7 

РФБ 

2 773 409,2 

РФБ 

2 530 964,1 

РФБ 

2 547 726,2 

РФБ 

2 675 014,3 

РФБ 
- - - 

ТР 

ХХЭб

ТИһ 

СЯМ 

2019 – 

2021 

еллар 

Субсидия-

ташламалар 

бирү өчен 

мөрәҗәгать 

итүчеләр 

арасыннан 

хокукы булган 

гражданнарга 

торак-

коммуналь 

хезмәтләр 

күрсәтүгә түләү 

өчен аларны 

тулы күләмдә 

бирү, % 

- - - - - - 100 100 100 - - - - - 3 236 070,4 

РФБ 

3 236 064,0 

РФБ 

3 236 064,0 

РФБ»; 
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«Халыкның аерым категорияләренә дәүләт социаль ярдәме күрсәтү» юлының 

19 графасында «215 799,7 ТРБ » сүзләрен «225 531,2 ТРБ» сүзләренә алыштырырга; 

«Социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләрендә социаль хезмәт күрсәтүләрдән 

файдаланучыларга күрсәтелә торган хезмәтләрнең сыйфатын яхшыртуга 

юнәлдерелгән оештыру һәм социаль әһәмияткә ия чаралар, шул исәптән конкурслар 

үткәрү» юлының 19 графасында «58 935,5 ТРБ» сүзләрен «81 941,5 ТРБ» сүзләренә 

алыштырырга; 

«Күмүгә социаль пособие бирү һәм күмү буенча хезмәт күрсәтүләрнең 

гарантияләнгән исемлеге буенча чыгымнарны каплау» юлының 19 графасында 

«35 290,6 ТРБ» сүзләрен «35 290,6 БРТ, 43,5 ПФБ» сүзләренә алыштырырга; 

«Татарстан Республикасында халыкка адреслы социаль ярдәм күрсәтү турын-

да» 2004 елның 8 декабрендәге 63- ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законының 8.2 статьясы белән билгеләнгән гражданнарның аерым категорияләрен 

торак белән тәэмин итү» юлыннан соң түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә: 
 

«Халыкка 

социаль 

ярдәм 

күрсәтү 

чараларын 

тәэмин итү 

ТР 

ХХЭб

ТИһ 

СЯМ 

2019 ел - - - - - - - - - - - - - - - 63 295,8 

ТРБ 

- -»; 

 

«Ярдәмче программа буенча барлыгы, шул исәптән» юлының 19 графасында 

«4 255 769,1» саннарын «4 351 845,9» саннарына алыштырырга; 

«Татарстан Республикасы бюджеты» юлының 19 графасында  

«486 820,8» саннарын «582 854,1» саннарына алыштырырга; 

«Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджеты» юлының 19 графасында 

«-» билгесен «43,5» саннарына алыштырырга; 

1 нче ярдәмче программага теркәлгән 2 нче кушымта (карарга теркәлә) 

өстәргә;  

2014 – 2021 елларга «Өлкән яшьтәге гражданнарның тормыш сыйфатын 

яхшырту» ярдәмче программасында (алга таба – 2 нче ярдәмче программа): 

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

2025» саннарына алыштырырга; 

2 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программаның исеме» юлында «2014 – 2021» саннарын «2014 – 

2025» саннарына алыштырырга; 

«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында 

«2014 – 2021» саннарын «2014 – 2025» саннарына алыштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

91 441 070,0 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 90 247 451,7 мең 
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Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре 

сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 1 188 321,3 мең сум,  

Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан субсидия 

исәбеннән – 5 297,0 мең сум. 
 (мең сум) 

Ел Финанслау 
күләме, барлыгы 

Шул исәптән  

Татарстан 
Республикасы 

бюджеты акчасы 

федераль 
бюджет 
акчасы 

Россия 
Федерациясе 

Пенсия 
фонды 

бюджетын-
нан субсидия 

2014 6 197 529,8 6 197 519,7 10,1 - 

2015 7 500 442,0 6 548 244,8 950 887,5 1 309,7 

2016 6 471 044,5 6 469 681,6 - 1 362,9 

2017 6 661 119,5 6 659 807,7 - 1 311,8 

2018 6 706 122,1 6 704 809,5 - 1 312,6 

2019 7 617 259,1 7 583 392,1 33 867,0 - 

2020 7 903 649,4 7 869 859,7 33 789,7 - 

2021 8 217 466,4 8 183 513,0 33 953,4 - 

2022 8 541 609,3 8 507 655,9 33 953,4 - 

2023 8 541 609,3 8 507 655,9 33 953,4 - 

2024 8 541 609,3 8 507 655,9 33 953,4 - 

2025 8 541 609,3 8 507 655,9 33 953,4 - 

Барлы-

гы 

91 441 070,0 90 247 451,7 1 188 321,3 5 297,0 

 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз 

характерында була һәм аларга, тиешле бюджетлар 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә 

тиеш»; 

 

«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын 

тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрен бәяләү 

индикаторлары)» юлында:  

«2021» саннарын «2025» саннарына алыштырырга; 

«Социаль яклау органнарына мөрәҗәгать иткән аз керемле гражданнарның 

гомуми санында керемнәре яшәү минимумы күләменә кадәр җиткән һәм әлеге 

күләмнән аларга социаль ярдәм чараларын күрсәтү хисабына аннан артып киткән 

гражданнар өлешен 22,4 процентка кадәр җиткерүне» сүзләрен төшереп 

калдырырга; 
2 нче ярдәмче программаның II бүлегендә: 

тугызынчы абзацта «кушымтада» сүзен «1 нче һәм 2 нче кушымталарда» 

сүзләренә алыштырырга; 

унынчы абзацта «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2025» саннарына 

алыштырырга; 

2 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

consultantplus://offline/ref=17C7AAE1D69A03FE3291A70C8E9DCC1CC2D30A8D651887A3994F61B11EE857A466E9E6AAF41B546A920A76ECE4L
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Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 91 441 070,0 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

90 247 451,7 мең сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 1 188 321,3 мең сум, 

Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан субсидия исәбеннән –  

5 297,0  мең сум. 

(мең сум) 
 

Ел Финанслау 

күләме,  барлыгы 

Шул исәптән 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты акчасы 

федераль 

бюджет 

акчасы 

Россия 

Федерациясе 

Пенсия фонды 

бюджетыннан 

субсидия 

2014 6 197 529,8 6 197 519,7 10,1 - 

2015 7 500 442,0 6 548 244,8 950 887,5 1 309,7 

2016 6 471 044,5 6 469 681,6 - 1 362,9 

2017 6 661 119,5 6 659 807,7 - 1 311,8 

2018 6 706 122,1 6 704 809,5 - 1 312,6 

2019 7 617 259,1 7 583 392,1 33 867,0 - 

2020 7 903 649,4 7 869 859,7 33 789,7 - 

2021 8 217 466,4 8 183 513,0 33 953,4 - 

2022 8 541 609,3 8 507 655,9 33 953,4 - 

2023 8 541 609,3 8 507 655,9 33 953,4 - 

2024 8 541 609,3 8 507 655,9 33 953,4 - 

2025 8 541 609,3 8 507 655,9 33 953,4 - 

Барлыгы 91 441 070,0 90 247 451,7 1 188 321,3 5 297,0 
 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш.»; 

2 нче ярдәмче программаның IV бүлегендәге унынчы абзацында «2014 – 

2021» саннарын «2014 – 2025» саннарына алыштырырга; 

1 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтада: 
«2014 – 2021 елларга «Өлкән яшьтәге гражданнарның тормыш сыйфатын 

яхшырту» ярдәмче программасына кушымта» нумерация башисемен түбәндәге 
редакциядә бәян итәргә: 

«2014 – 2021 елларга «Өлкән яшьтәге гражданнарның тормыш сыйфатын 
яхшырту» ярдәмче программасына 1 нче кушымта»; 

«1 нче бурычның исеме: 1. Өлкән яшьтәге гражданнарның социаль 
якланганлыгын ныгыту буенча чараларны тормышка ашыру» бүлекчәсендә: 

«Ялгыз пенсионерларга социаль ярдәм чаралары күрсәтү», «Хезмәт ветеран-

нарына социаль ярдәм чаралары күрсәтү», «Тыл хезмәтчәннәренә социаль ярдәм 

чаралары күрсәтү», «Акланган затларга һәм сәяси репрессияләрдән зыян күргән дип 

танылган затларга социаль ярдәм чаралары күрсәтү», «Пенсионерларга социаль 
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ярдәм чаралары күрсәтү», «Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләре белән 

бүләкләнгән затларга социаль ярдәм чаралары күрсәтү» юлларын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 
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Ялгыз пенсио-

нерларга социаль 

ярдәм чаралары 

күрсәтү 

ТР 

ХХЭб 

ТИһ 

СЯМ 

2017 – 
2018 
еллар 

Үткән елның 
шул ук 
чорына 
карата 
социаль 
ярдәм 
күрсәтү 
чаралары 
хисабына 
гражданнар-
ның 
керемнәре 
үсешен 
тәэмин итү, 
% 

- - - - >=0 >=0 - - - - - - 119,7 
ТРБ 

113,3 
ТРБ 

- - - 

Хезмәт ветеран-

нарына социаль 

ярдәм чаралары 

күрсәтү 

ТР 

ХХЭб 

ТИһ 

СЯМ 

2017 – 
2018 
еллар 

- - - 3 111 488,0 
ТРБ 

3 036 164,1 
ТРБ 

- - - 

Тыл хезмәтчән-

нәренә социаль 

ярдәм чаралары 

күрсәтү  

ТР 

ХХЭб 

ТИһ 

СЯМ 

2017 – 
2018 
еллар 

- - - 22 529,4 
ТРБ 

19 222,8 
ТРБ 

- - - 

Акланган затларга 
һәм сәяси 
репрессияләрдән 
зыян күргән дип 
танылган затларга 
социаль ярдәм 
чаралары күрсәтү 

ТР 

ХХЭб 
ТИһ 
СЯМ 

2017 – 
2018 
еллар 

          - - - 33 161,9 
ТРБ 

32 545,6 
ТРБ 

- - - 

Пенсионерларга 
социаль ярдәм 
чаралары күрсәтү 

ТР 

ХХЭб 
ТИһ 
СЯМ 

2017 – 
2018 
еллар 

- - - 2 597 904,0 
ТРБ 

2 636 261,1 
ТРБ 

- - - 

Татарстан Рес-
публикасының 
дәүләт бүләкләре 
белән бүләкләнгән 
затларга социаль 
ярдәм чаралары 
күрсәтү 

ТР 

ХХЭб 
ТИһ 
СЯМ 

2017 – 
2018 
еллар 

          - - - 56 122,3 
ТРБ 

63 134,9 
ТРБ 

- - -»; 

 

«Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләре белән бүләкләнгән затларга социаль ярдәм чаралары күрсәтү» 

юлыннан соң түбәндәге эчтәлекле юллар өстәргә: 
 

«Ялгыз пенсио-
нерларга социаль 
ярдәм чаралары 
күрсәтү 

ТР 

ХХЭб 
ТИһ 
СЯМ 

2019 – 
2021 
еллар 

Гражданнар-
ның аерым 
катего-
рияләренә 
тулы күләмдә 

- - - - - - 100 100 100 - - - - - 344,3 

ТРБ 

357,4 

ТРБ 

371,7 

ТРБ 

Хезмәт ветеран- ТР 

ХХЭб 

2019 – 

2021 
- - - - - 3 775 958,6 

ТРБ 

3 919 445,1 

ТРБ 

4 076 222,9 

ТРБ 
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нарына социаль 

ярдәм чаралары 

күрсәтү  

ТИһ 

СЯМ 
еллар дәүләт 

социаль 
ярдәме 
күрсәтү,% Тыл 

хезмәтчәннәренә 

социаль ярдәм 

чаралары күрсәтү 

ТР 

ХХЭб 

ТИһ 

СЯМ 

2019 – 

2021 

еллар 

- - - - - 16 817,6 

ТРБ 

17 456,7 

ТРБ 

18 155,0 

ТРБ 

Акланган затларга 

һәм сәяси 

репрессияләрдән 

зыян күргән дип 

танылган затларга 

социаль ярдәм 

чаралары күрсәтү 

ТР 

ХХЭб 

ТИһ 

СЯМ 

2019 – 

2021 

еллар 

         - - - - - 44 705,2 

ТРБ 

46 404,1 

ТРБ 

48 260,2 

ТРБ 

Пенсионерларга 

социаль ярдәм 

чаралары күрсәтү 

ТР 

ХХЭб 

ТИһ 

СЯМ 

2019 – 

2021 

еллар 

- - - - - 2 715 567,1 

ТРБ 

2 818 758,6 

ТРБ 

2 931 458,7 

ТРБ  

Татарстан Рес-

публикасының 

дәүләт бүләкләре 

белән бүләкләнгән 

затларга социаль 

ярдәм чаралары 

күрсәтү 

ТР 

ХХЭб 

ТИһ 

СЯМ 

2019 – 

2021 

еллар 

         - - - - - 73 179,2 

ТРБ 

75 959,8 

ТРБ 

78 998,4 

ТРБ»; 
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«Ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү станцияләре хезмәткәрләренә вакытыннан 
алда пенсияләрен түләү» юлында «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2018» саннарына 
алыштырырга; 

«Өлкән кеше өчен тәрбиягә алган гаилә» проектын тормышка ашыру» юлын 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Өлкән кеше өчен тәрбиягә алган гаилә» проектын тормышка ашыру» 
(«Өлкән буын» федераль проектын тормышка ашыру кысаларында)»; 

2 нче ярдәмче программага 2 нче кушымта (карарга теркәлә) өстәргә; 
 
2014 – 2021 елларга «Татарстан Республикасы халкына социаль хезмәт 

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

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

2025» саннарына алыштырырга; 

3 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программаның исеме» юлында  «2014 – 2021» саннарын «2014 – 

2025» саннарына алыштырырга; 

«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында 

«2014 – 2021» саннарын «2014 – 2025» саннарына алыштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

54 913 618,52 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 54 718 733,82 мең 

сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 158 672,9 мең сум, 

Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан субсидия 

исәбеннән – 36 211,8 мең сум. 

 
 (мең сум) 

Ел Финанслау  

күләме – 

барлыгы 

Шул исәптән 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

акчасы 

федераль 

бюджет 

акчасы 

Россия 

Федерациясе 

Пенсия фонды 

бюджетыннан 

субсидия 

2014 3 135 663,92 3 121 792,02 - 13 871,9 
2015 3 407 679,4 3 398 339,1 - 9 340,3 
2016 3 035 526,3 3 030 975,1 - 4 551,2 

2017 3 154 568,5 3 150 476,7 - 4 091,8 
2018 3 871 463,6 3 867 107,0 - 4 356,6 

2019 5 489 777,5  5 347 171,6 142 605,9 - 
2020 5 406 220,3 5 390 153,3 16 067,0 - 

2021 5 444 151,4 5 444 151,4 - - 
2022 5 492 141,9 5 492 141,9 - - 
2023 5 492 141,9 5 492 141,9 - - 

2024 5 492 141,9 5 492 141,9 - - 
2025 5 492 141,9 5 492 141,9 - - 
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Барлыгы 54 913 618,52 54 718 733,82 158 672,9 36 211,8 

 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз 

характерында була һәм аларга, тиешле бюджетлар 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә 

тиеш»; 
 

«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын 

тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрен бәяләү 

индикаторлары)» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар буенча 

бүлеп, Ярдәмче 

программа 

максатларын 

һәм бурычларын 

тормышка 

ашырудан 

көтелә торган 

соңгы 

нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрен 

бәяләү 

индикаторлары) 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру 2025 елга 

түбәндәгеләргә ирешергә ярдәм итәчәк: 

социаль хезмәт күрсәтүдән файдалануга хокуклары булган һәм 

алардан файдалану өчен социаль хезмәт күрсәтүче дәүләт 

оешмаларына мөрәҗәгать иткән гражданнарның гомуми 

санында социаль хезмәт күрсәтүче дәүләт оешмаларында 

социаль хезмәт күрсәтүләрдән файдаланган гражданнар өлешен 

100 процентка кадәр арттыруга; 

эшчәнлекләре билгеләнгән критерийларга (стандартларга) туры 

килми торган халыкка социаль хезмәт күрсәтүче дәүләт 

оешмалары булмауны 0 процент тәэмин итүгә; 

барлык милек рәвешендәге социаль хезмәт күрсәтү 

оешмаларында хезмәт күрсәтүләрдән файдаланган өлкән 

яшьтәге гражданнар һәм инвалидларның (өлкәннәр һәм 

балаларның) гомуми санында дәүләткә карамаган социаль 

хезмәт күрсәтү оешмаларында хезмәт күрсәтүләрдән 

файдаланган өлкән яшьтәге гражданнар һәм инвалидларның 

(өлкәннәр һәм балаларның) чагыштырма авырлыгын                           

7 процентка кадәр арттыруга; 

барлык милек рәвешендәге оешмаларның гомуми саныннан 

социаль хезмәтләр күрсәтүче дәүләткә карамаган оешмаларның 

чагыштырма авырлыгын 19,1 процентка кадәр арттыруга; 

Татарстан Республикасында балаларның гомуми санында 

күзәтүчесез балаларның чагыштырма авырлыгын                               

0,25 процентка кадәр киметүгә; 

социаль хезмәт күрсәтүче дәүләт оешмаларының гомуми 

санында СанПиН нормаларына туры килә торган социаль 

хезмәт күрсәтүче дәүләт оешмалары чагыштырма авырлыгын 

95,5 процент тәэмин итүгә»; 

  
3 нче ярдәмче программаның II бүлегендә: 
унберенче абзацта «1 нче кушымтада» сүзләрен «1 нче һәм 11 нче 

кушымталарда» сүзләренә алыштырырга; 
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уникенче абзацта «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2025» саннарына 
алыштырырга; 

3 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 54 913 618,52 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

54 718 733,82 мең сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 158 672,9 мең сум, 

Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан субсидия исәбеннән –                           

36 211,8 мең сум. 

 (мең сум) 

Ел Финанслау  

күләме – 

барлыгы 

Шул исәптән 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты акчасы 

федераль 

бюджет 

акчасы 

Россия 

Федерациясе 

Пенсия фонды 

бюджетыннан 

субсидия 

2014 3 135 663,92 3 121 792,02 - 13 871,9 

2015 3 407 679,4 3 398 339,1 - 9 340,3 

2016 3 035 526,3 3 030 975,1 - 4 551,2 

2017 3 154 568,5 3 150 476,7 - 4 091,8 

2018 3 871 463,6 3 867 107,0 - 4 356,6 

2019 5 489 777,5 5 347 171,6 142 605,9 - 

2020 5 406 220,3 5 390 153,3 16 067,0 - 

2021 5 444 151,4 5 444 151,4 - - 

2022 5 492 141,9 5 492 141,9 - - 

2023 5 492 141,9 5 492 141,9 - - 

2024 5 492 141,9 5 492 141,9 - - 

2025 5 492 141,9 5 492 141,9 - - 

Барлыгы 54 913 618,52 54 718 733,82 158 672,9 36 211,8 

 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш. 

2016 елда Татарстан Республикасы халкына социаль хезмәт күрсәтү 

оешмаларын ремонтлауны күздә тоткан чаралар исемлеге әлеге Ярдәмче 

программага теркәлгән 2 нче кушымтада китерелә. 

2017 елда Татарстан Республикасы халкына социаль хезмәт күрсәтү 

оешмаларын ремонтлауны күздә тоткан чаралар исемлеге әлеге Ярдәмче 

программага теркәлгән 3 нче кушымтада китерелә. 

2018 елда бюджет акчасы исәбеннән биналарына капиталь ремонт ясалырга 

тиешле Татарстан Республикасы халкына социаль хезмәт күрсәтү оешмаларын 

consultantplus://offline/ref=17C7AAE1D69A03FE3291A70C8E9DCC1CC2D30A8D651887A3994F61B11EE857A466E9E6AAF41B546A920A76ECE4L
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ремонтлауны күздә тоткан чаралар исемлеге әлеге Ярдәмче программага теркәлгән  

4 нче кушымтада китерелә.»; 

3 нче ярдәмче программаның IV бүлегендәге унберенче абзацында «2014 – 

2021» саннарын «2014 – 2025» саннарына алыштырырга; 

3 нче ярдәмче программага теркәлгән 1 нче кушымтада: 

графада «2014 – 2020» саннарын «2014 – 2025» саннарына алыштырырга; 

«1 нче бурычның исеме: Гражданнарга дәүләт социаль хезмәтләре күрсәтүнең 

сыйфатын яхшыртуны һәм дәрәҗәсен күтәрүне тәэмин итү» бүлекчәсендә: 

«Халыкка социаль хезмәт күрсәтүче дәүләт оешмалары эшчәнлеген тәэмин 

итү» юлының 19 графасында «5 099 535,3 ТРБ» сүзләрен «5 097 356,3 БРТ,  

28 005,9 РФБ» сүзләренә алыштырырга; 

«шул исәптән: озак вакытка исәпләнгән карау системасын, мобиль бригадалар, 

утырып караучылар хезмәтләре, «Карау мәктәпләре» эшчәнлеген оештыруны 

булдыруга, «Өйдә шифаханә» технологиясен кертүгә («Өлкән буын» федераль 

проектын тормышка ашыру кысаларында)» юлының 19 графасында  

«1 530 322,0 ТРБ» сүзләрен «262,7 ТРБ, 26 005,9 РФБ» сүзләренә алыштырырга; 

«Медик-социаль ярдәм күрсәтү» белгечлеге буенча урта медицина персоналын 

(өлкән һәм карт яшьтәге гражданнар өчен) һәм кече медицина персоналына, 

няняларга һәм социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең социаль хезмәткәрләренә 

озак вакытка исәпләнгән карау нигезләре («Өлкән буын» федераль проектын 

тормышка ашыру кысаларында) буенча укытуга» юлының 19 графасында                  

«500,0 ТРБ» сүзләрен «500,0 ТРБ, 2 000,0 РФБ» сүзләренә алыштырырга; 

«озак вакытка исәпләнгән карау системасын, стационарны алыштыручы 

технологияләрне кертү, актив озак яшәүне саклау («Өлкән буын» федераль 

проектын тормышка ашыру кысаларында) буенча методик материаллар әзерләү һәм 

аларны тиражлау» юлының 19 графасында «50,0 ТРБ» сүзләрен төшереп 

калдырырга; 
«2 нче бурычның исеме: Халыкка социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә дәүләткә 

карамаган секторны үстерү» бүлекчәсендә: 
«Барлык милек рәвешендәге социаль хезмәт күрсәтү оешмаларында хезмәт 

күрсәтүләрдән файдаланган өлкән яшьтәге гражданнар һәм инвалидларның 
(өлкәннәр һәм балаларның) гомуми санында социаль хезмәт күрсәтүче дәүләткә 
карамаган оешмаларда хезмәт күрсәтүләрдән файдаланган өлкән яшьтәге 
гражданнар һәм инвалидларның (өлкәннәр һәм балаларның) чагыштырма авырлыгы, 
%» юлында: 

11 графада «5,0» саннарын «7,0» саннарына алыштырырга;  

12 графада «5,0» саннарын «7,0» саннарына алыштырырга;  

13 графада «5,0» саннарын «7,0» саннарына алыштырырга; 
«Картлар һәм инвалидлар өчен дәүләткә карамаган интернат йортлар булдыру 

буенча шәхси-дәүләт партнерлыгы проектларын тормышка ашыру» юлын төшереп 
калдырырга; 

«4 нче бурычның исеме: Халыкка социаль хезмәт күрсәтүче дәүләт 
оешмаларының матди-техник базасын ныгыту» бүлекчәсендә: 

«Дәүләт (муниципаль) милкендәге объектларга капитал салулар («Өлкән 
буын» федераль проектын тормышка ашыру кысаларында «Татарстан Республикасы 
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ХХЭбТИһСЯМның Яңа Чуриле психоневрология интернаты» ДАСХКУнең торак 
корпусын төзү) юлында: 

11 графада «75» саннарын «78,53» саннарына алыштырырга; 
20 графада «3 501,9 ТРБ, 14 929,2 РФБ» сүзләрен «3 768,8 ТРБ, 16 067,0 РФБ» 

сүзләренә алыштырырга; 
«Ярдәмче программа буенча барлыгы, шул исәптән» юлында: 
19 графада «5 463 950,6» саннарын «5 489 777,5» саннарына алыштырырга; 
20 графада «5 404 815,61» саннарын «5 406 220,3» саннарына алыштырырга; 
«Татарстан Республикасы бюджеты» юлында: 
19 графада «5 349 350,6» саннарын «5 347 171,6» саннарына алыштырырга; 
20 графада «5 389 886,41» саннарын «5 390 153,3» саннарына алыштырырга; 
«федераль бюджет» юлында:  
19 графада «114 600,0» саннарын «142 605,9» саннарына алыштырырга; 
20 графада «14 929,2» саннарын «16 067,0» саннарына алыштырырга; 
3 нче ярдәмче программага теркәлгән 2 – 5 нче кушытмаларның нумерация 

башисемендә «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2025» саннарына алыштырырга; 
3 нче ярдәмче программага 5 нче кушымтада: 
«2019 – 2021 елларга Татарстан Республикасында өлкән яшьтәге 

гражданнарны һәм инвалидларны озак вакытлы карау системасын булдыру буенча 
пилот проектын тормышка ашыру буенча чаралар планы («юл картасы»)» 
таблицасындагы «Картлар һәм инвалидлар өчен дәүләткә карамаган интернат 
йортлар булдыру буенча шәхси-дәүләт партнерлыгы проектлары вариантларын 
әзерләү һәм карап тикшерү» дигән 9.2 нче пункт үз көчен югалткан дип санарга; 

3 нче ярдәмче программага 11 нче кушымта (карарга теркәлә) өстәргә; 

2015 – 2021 елларга «Гаиләләрнең социаль-икътисадый хәлен яхшырту» 

ярдәмче программасында (алга таба – 4 нче ярдәмче программа): 

4 нче ярдәмче программаның исемендә «2015 – 2021» саннарын «2015 –  

2025» саннарына алыштырырга; 
4 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программа исеме» юлында «2015 – 2021» саннарын «2015 –  

2025» саннарына алыштырырга; 

«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында 

«2015 – 2021» саннарын «2015 – 2025» саннарына алыштырырга; 

«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 

89 839 763,0 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 73 389 927,4 мең 

сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 16 449 835,6 мең 

сум: 
 

                                                                                                  (мең сум) 

Еллар Финанслау 

күләме – 

барлыгы 

Шул исәптән 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты акчасы 

федераль 

бюджет акчасы 
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2015 5 722 560,6 5 686 191,7 36 368,9 

2016 5 779 935,7 5 736 408,1 43 527,6 
2017 6 874 822,5 5 606 798,2 1 268 024,3 

2018 7 409 573,4 5 727 764,2 1 681 809,2 
2019 8 377 967,4 6 658 016,4 1 719 951,0 
2020 8 742 359,2 6 909 101,3 1 833 257,9 

2021 9 095 461,0 7 183 265,1 1 912 195,9 
2022 9 459 270,8 7 470 595,6 1 988 675,2 

2023 9 459 270,8 7 470 595,6 1 988 675,2 
2024 9 459 270,8 7 470 595,6 1 988 675,2 
2025 9 459 270,8 7 470 595,6 1 988 675,2 

Барлы-
гы 89 839 763,0 73 389 927,4 16 449 835,6 

 

Өч яшькә кадәрге балаларны табиблар рецептлары буенча 

туклану өчен махсус сөт продуктлары һәм катнашмалары 

белән түләүсез тәэмин итүгә финанс чыгымнары 

нормативлары ел саен Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты карары белән раслана. 
Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз 
характерында була һәм аларга, тиешле бюджетлар 
мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә 
тиеш»; 

 

«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын 

тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары)» юлында: 

«2021» саннарын «2025» саннарына алыштырырга;  

«Татарстан Республикасында гаиләләрнең гомуми санында торак урын һәм 

коммуналь хезмәтләр күрсәткән өчен түләүгә торак субсидияләре алган гаиләләр 

өлешен 9,6 процентка кадәр киметүгә» сүзләрен «Татарстан Республикасында 

гаиләләрнең гомуми санында торак урын һәм коммуналь хезмәтләр күрсәткән өчен 

түләүгә торак субсидияләре алган гаиләләр өлешен 8,37 процентка кадәр киметүгә» 

сүзләренә алыштырырга; 

4 нче ярдәмче программаның  II бүлегендә: 

унбишенче абзацта «кушымтада» сүзен «1 нче һәм 2 нче кушымталарда» 

сүзләренә алыштырырга; 

уналтынчы абзацта «2015 – 2021» саннарын «2015 – 2025» саннарына 

алыштырырга; 

4 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 89 839 763,0 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

73 389 927,4 мең сум, федераль бюджет акчасы исәбеннән – 16 449 835,6 мең сум: 
 
 

consultantplus://offline/ref=17C7AAE1D69A03FE3291A70C8E9DCC1CC2D30A8D651887A3994F61B11EE857A466E9E6AAF41B546A920A76ECE4L
consultantplus://offline/ref=17C7AAE1D69A03FE3291A70C8E9DCC1CC2D30A8D651887A3994F61B11EE857A466E9E6AAF41B546A920A76ECE4L
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 (мең сум) 

Еллар Финанслау 

күләме – барлыгы 

Шул исәптән 

Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы 

федераль бюджет 

акчасы 
2015 5 722 560,6 5 686 191,7 36 368,9 
2016 5 779 935,7 5 736 408,1 43 527,6 
2017 6 874 822,5 5 606 798,2 1 268 024,3 
2018 7 409 573,4 5 727 764,2 1 681 809,2 
2019 8 377 967,4 6 658 016,4 1 719 951,0 
2020 8 742 359,2 6 909 101,3 1 833 257,9 
2021 9 095 461,0 7 183 265,1 1 912 195,9 
2022 9 459 270,8 7 470 595,6 1 988 675,2 
2023 9 459 270,8 7 470 595,6 1 988 675,2 
2024 9 459 270,8 7 470 595,6 1 988 675,2 
2025 9 459 270,8 7 470 595,6 1 988 675,2 

Барлыгы 89 839 763,0 73 389 927,4 16 449 835,6 
 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 
аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 
кертелергә тиеш»; 

4 нче ярдәмче программаның IV бүлегендәге унынчы абзацта «2014 –  
2021» саннарын «2014 – 2025» саннарына алыштырырга; 

4 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтада: 
«2015 – 2025 елларга «Гаиләләрнең социаль-икътисадый хәлен яхшырту» 

ярдәмче программасына кушымта» нумерация башисемен түбәндәге редакциядә 
бәян итәргә: 

«2015 – 2025 елларга «Гаиләләрнең социаль-икътисадый хәлен яхшырту» 
ярдәмче программасына теркәлгән 1 нче кушымта»; 

«1 нче бурычның исеме: Гаиләләргә социаль ярдәм чаралары системасын 
үстерү» бүлегендә: 

«Күпбалалы гаиләләргә торак һәм коммуналь хезмәтләр күрсәткән өчен 
түләүгә субсидия-ташламалар бирү» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Күпбалалы 

гаиләләргә 

торак һәм 

коммуналь 

хезмәтләр 

күрсәткән 

өчен түләүгә 

субсидия-

ташламалар 

бирү  

ТР 

ХХЭб

ТИһ 

СЯМ 

2015 – 

2018 

еллар 

Социаль яклау 

органнарына 

мөрәҗәгать 

иткән аз ке-

ремле граждан-

нарның гомуми 

санында керем-

нәре яшәү мини-

мумы күләменә 

кадәр җиткән 

яки аларга соци-

аль ярдәм итү 

чараларын күр-

сәтү хисабына 

аннан артып 

киткән граждан-

нар (шул исәп-

тән күпбалалы 

гаиләләр) 

өлеше, % 

25,8 22,0 22,1 22,1 22,2 - - - 457 228,6 

ТРБ 

535  727,7 

ТРБ 

597 752,0 

ТРБ 

614 638,6 

ТРБ 

- - - 

ТР 

ХХЭб

ТИһ 

СЯМ 

2019 – 

2021 

еллар 

Субсидия-

ташламалар 

бирү өчен 

мөрәҗәгать 

итүчеләр 

арасыннан 

хокукы булган 

гражданнарга 

торак-

коммуналь 

хезмәтләр 

күрсәтүгә түләү 

өчен аларны 

тулы күләмдә 

бирү, % 

- - - - - 100 100 100 - - - - 684 445,8 

ТРБ 

710 454,8 

ТРБ 

738 873,0 

ТРБ»; 
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«3 нче бурычның исеме: Ятим балаларны һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм 

калган балаларны гаиләгә урнаштыру өчен уңай шартлар тудыру» бүлекчәсендә: 

«Опекага алынган балаларны карап торуга тәрбиягә алган гаиләгә түләүләр» 

юлында: 

17 графада «634 927,2 ТРБ» сүзләрен «634 432,9 ТРБ» сүзләренә 

алыштырырга; 

18 графада «659 054,4 ТРБ» сүзләрен «658 395,3 ТРБ» сүзләренә 

алыштырырга; 

19 графада «685 416,6 ТРБ» сүзләрен «684 757,5 ТРБ» сүзләренә 

алыштырырга; 

«Опека һәм попечительлек эшчәнлеген оештыру һәм гамәлгә ашыру буенча 

дәүләт вәкаләтләрен тормышка ашыру» юлында: 

17 графада «74 105,1 ТРБ» сүзләрен «74 599,4 ТРБ» сүзләренә алыштырырга; 

18 графада «74 105,1 ТРБ» сүзләрен «74 764,2 ТРБ» сүзләренә алыштырырга; 

19 графада  «74 105,1 ТРБ» сүзләрен «74 764,2 ТРБ» сүзләренә алыштырырга; 

4 нче ярдәмче программага 2 нче кушымта (карарга теркәлә) өстәргә; 

«Энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү» ярдәмче 

программасында (алга таба – 5 нче ярдәмче программа): 
5 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында 

«2016 – 2021» саннарын «2016 – 2025» саннарына алыштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп, Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме  

36 802,2 сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән – 36 802,2 мең сум: 
(мең сум) 

Ел Барысы Шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты 

акчасы  

2016 2 996,0 2 996,0 

2017 3 205,7 3 205,7 

2018 3 430,1 3 430,1 

2019 3 607,2 3 607,2 

2020 3 927,2 3 927,2 

2021 3 927,2 3 927,2 

2022 3 927,2 3 927,2 

2023 3 927,2 3 927,2 

2024 3 927,2 3 927,2 

2025 3 927,2 3 927,2 

Барлыгы 36 802,2 36 802,2 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз 

характерында була һәм аларга, тиешле бюджетлар 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә 

тиеш»; 
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«Еллар буенча бүлеп, Программаның максатларын һәм бурычларын тормышка 

ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары)» 

юлында «2021» саннарын «2025» саннарына алыштырырга;  
5 нче ярдәмче программаның II бүлегендә: 

унберенче абзацта «аңа терәлгән кушымтада» сүзләрен «аңа теркәлгән 1 нче 

һәм 2 нче кушымталарда» сүзләренә алыштырырга; 

уникенче абзацта «2016 – 2021» саннарын «2016 – 2025» саннарына 

алыштырырга; 

5 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 36 802,2 сум тәшкил 

итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән –  

36 802,2 мең сум: 
(мең сум) 

Ел Барысы Шул исәптән Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы 
2016 2 996,0 2 996,0 
2017 3 205,7 3 205,7 
2018 3 430,1 3 430,1 
2019 3 607,2 3 607,2 
2020 3 927,2 3 927,2 
2021 3 927,2 3 927,2 
2022 3 927,2 3 927,2 
2023 3 927,2 3 927,2 
2024 3 927,2 3 927,2 

2025 3 927,2 3 927,2 
Барлыгы 36 802,2 36 802,2 
 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш»; 

5 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтаның нумерация башисемендә  

«кушымта» сүзен «1 нче кушымта» сүзләренә алыштырырга; 
5 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтада: 

«2 нче бурычның исеме: Температура режимын һава торышын көйли торган 

индивидуаль җылылык пунктлары һәм җылыны исәпләү җайланмалары белән 

тәэмин ителеш» бүлекчәсендәге «Температура режимын һава торышын көйли 

торган индивидуаль җылылык пунктларын һәм җылыны исәпләү җайланмаларын 

урнаштыру» юлында: 

11 графада «-» билгесен «1» санына алыштырырга; 

16 графада «800,0 ТРБ» сүзләрен «2 800,0 ТРБ» сүзләренә алыштырырга; 

17 графада «-» билгесен «2 800,0 ТРБ» сүзләренә алыштырырга; 

consultantplus://offline/ref=17C7AAE1D69A03FE3291A70C8E9DCC1CC2D30A8D651887A3994F61B11EE857A466E9E6AAF41B546A920A76ECE4L
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«4 нче бурычның исеме: Яктырту системасын модернизацияләү» 

бүлекчәсендәге «Социаль өлкә учреждениеләренең яктырту системасын 

модернизацияләү» юлында: 

16 графада «1 500,0 ТРБ» сүзләрен «1 127,2 ТРБ» сүзләренә алыштырырга; 

17 графада «2,027,2 ТРБ» сүзләрен «1 127,2 ТРБ» сүзләренә алыштырырга; 

«5 нче бурычның исеме: Социаль өлкә учреждениеләрендә сенсор 

смесительләрне, басыла торган краннарны кертү» бүлекчәсендәге «сенсор 

смесительләрне, басыла торган краннарны кертү» юлында: 

10 графада «6» санын «-» билгесенә алыштырырга; 

11 графада «8» санын «-» билгесенә алыштырырга; 

16 графада «1 627,2 ТРБ» сүзләрен «-» билгесенә алыштырырга; 

17 графада «1 900,0 ТРБ» сүзләрен «-» билгесенә алыштырырга; 

5 нче ярдәмче программага 2 нче кушымта өстәргә (карарга теркәлә); 

 

«2014 – 2021 елларга «Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм 

күрсәтү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерү» ярдәмче программасында (алга таба – 6 нчы ярдәмче 

программа): 

6 нчы ярдәмче программаның исемендә «2014 – 2021» саннарын «2014 –  

2025» саннарына алыштырырга; 
6 нчы ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программа исеме» юлында «2014 – 2021» саннарын «2014 –  

2025» саннарына алыштырырга; 

«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында 

«2014 – 2021» саннарын «2014 – 2025» саннарына алыштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклары буенча бүлеп, ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 
чыганаклары буенча 
бүлеп, ярдәмче 
программаны 
финанслау 
күләмнәре 

Ярдәмче программаны Татарстан Республикасы 
бюджетыннан финанслауның гомуми күләме 3 994 445,6 
мең сум тәшкил итә: 
 
 

(мең сум) 

Ел Финанслау күләме – 

барлыгы 

шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты 

акчасы 

2015 318 793,2 318 793,2 
2016 1 240 025,2 1 240 025,2 

2017 1 923 146,9 1 923 146,9 
2018 145 669,2 145 669,2 
2019 124 211,1 124 211,1 

2020 121 300,0 121 300,0 
2021 121 300,0 121 300,0 

2022 - - 
2023 - - 
2024 - - 

2025 - - 
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Барлыгы 3 994 445,6 3 994 445,6 

 
Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз 
характерында була һәм, тиешле бюджетлар 
мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 
кертелергә тиеш»; 

 
6 нчы ярдәмче программаның  II бүлегендә: 
өченче абзацта «2 нче һәм 3 нче кушымталарга» сүзләрен «2 – 5 нче 

кушымталарга» сүзләренә алыштырырга; 
бишенче абзацта «2015 – 2021» саннарын «2015 – 2025» саннарына 

алыштырырга; 

6 нчы ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 
Ярдәмче программаны Татарстан Республикасы бюджетыннан финанслауның 

гомуми күләме 3 994 445,6 мең сум тәшкил итә: 
 

(мең сум) 

Ел Финанслау күләме – барлыгы шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты 

акчасы 
2015 318 793,2 318 793,2 
2016 1 240 025,2 1 240 025,2 
2017 1 923 146,9 1 923 146,9 
2018 145 669,2 145 669,2 
2019 124 211,1 124 211,1 
2020 121 300,0 121 300,0 
2021 121 300,0 121 300,0 
2022 - - 
2023 - - 
2024 - - 
2025 - - 

Барлыгы 3 994 445,6 3 994 445,6 
 
Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 
кертелергә тиеш»; 

6 нчы ярдәмче программаның IV бүлегендәге унынчы абзацта «2014 –  

2021» саннарын «2014 – 2025» саннарына алыштырырга; 

6 нчы ярдәмче программага теркәлгән 1 нче кушымтада: 

«Бурычның исеме: Социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләрендә капиталь 

ремонт дәрәҗәсен күтәрүне һәм сыйфатын яхшыртуны һәм санитария-

эпидемиология нормалары һәм янгын куркынычсызлыгы таләпләре үтәлешен 

тәэмин итү» бүлекчәсендә: 

consultantplus://offline/ref=17C7AAE1D69A03FE3291A70C8E9DCC1CC2D30A8D651887A3994F61B11EE857A466E9E6AAF41B546A920A76ECE4L
consultantplus://offline/ref=17C7AAE1D69A03FE3291A70C8E9DCC1CC2D30A8D651887A3994F61B11EE857A466E9E6AAF41B546A920A76ECE4L


33 
 

нумерация башисемендә «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2025» саннарына 

алыштырырга; 

«оешмаларны капиталь төзү, реконструкцияләү һәм капиталь ремонтлауны 

күздә тоткан чаралар үткәрү» юлының 17 графасында «121 300,0 ТРБ» сүзләрен 

«123 067,0 ТРБ» сүзләренә алыштырырга; 

«дәүләт (муниципаль) милкендәге объектларга капитал салулар» юлының  

17 графасында «-» билгесен «1 144,1 ТРБ» сүзләренә алыштырырга; 

«Ярдәмче программа буенча барлыгы, шул исәптән» юлының 17 графасында 

«121 300,0» саннарын «124 211,1» саннарына алыштырырга; 

«Татарстан Республикасы бюджеты» юлының 17 графасында  

«121 300,0» саннарын «124 211,1» саннарына алыштырырга; 

2 – 4 нче кушымталарның нумерация башисемендә «2014 – 2020» саннарын 

«2014 – 2025» саннарына алыштырырга; 

6 нчы ярдәмче программага 5 нче кушымта (карарга теркәлә) өстәргә.  

 
 
 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          

вазыйфаларын башкаручы       Р.К.Нигъмәтуллин 

 

 

 

 



 


