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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2021 елларга 

Татарстан Республикасының әйләнә-тирә 

мохитен саклау, табигать ресурсларын 

торгызу һәм файдалану» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел,    

28 декабрь, 1083 нче карарына үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасының әйләнә-тирә мохитен саклау, табигать ресурсларын 

торгызу һәм файдалану» дәүләт программасын раслау турында» 2013 ел, 28 декабрь, 

1083 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел,    

21 июль, 521 нче; 2014 ел, 24 ноябрь, 904 нче; 2014 ел, 6 декабрь, 950 нче; 2015 ел,  

6 май, 329 нчы; 2015 ел, 30 ноябрь, 906 нчы; 2015 ел, 1 декабрь, 910 нчы; 2016 ел,  

9 июнь, 383 нче; 2016 ел, 23 декабрь, 980 нче; 2017 ел, 27 февраль, 117 нче; 2018 ел, 

5 май, 326 нчы; 2018 ел, 27 сентябрь, 866 нчы карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

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

алыштырырга;  
әлеге карар белән расланган «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасының 

әйләнә-тирә мохитен саклау, табигать ресурсларын торгызу һәм файдалану» дәүләт 

программасында (алга таба – Программа): 

Программа исемендә «2021» саннарын «2022» саннарына алыштырырга; 

Программа паспортын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Программа паспорты 

 

Программаның 

исеме 

«2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының әйләнә-тирә 

мохитен саклау, табигать ресурсларын торгызу һәм файдалану» 

дәүләт программасы (алга таба – Программа) 

Программаның 

дәүләт 

заказычы – 

яраштыручысы  

Татарстан Республикасының Экология һәм табигый байлыклар 

министрлыгы 

Программаның 

дәүләт 

заказчылары 

Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы  

(2014 – 2017 еллар); 

Татарстан Республикасының Төзелеш, архитектура hәм торак-

коммуналь хуҗалык министрлыгы; 

Татарстан Республикасының Хайваннар дөньясы объектларын 

саклау һәм алардан файдалану идарәсе (2014 – 2017 еллар); 

Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитеты (2018 – 2020 еллар); 

Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы; 

Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы  (2014 – 2015 еллар); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш 

ветеринария идарәсе; 

Татарстан Республикасының Транспорт һәм юл хуҗалыгы 

министрлыгы; 

Татарстан Республикасының Баш инвестиция-төзе- 

леш идарәсе» дәүләт казна учреждениесе; 

«Хайваннар дөньясын саклау өлкәсендә инновацион 

технологияләрне кертү үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе; 

Татарстан Республикасының Мәгълүматлаштыру һәм элемтә 

министрлыгы; 

Татарстан Республикасының җирле үзидарә органнары (килешү 

буенча) 

Программаның 

төп 

эшләүчеләре 

Татарстан Республикасының Экология һәм табигый байлыклар 

министрлыгы; 

Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы; 

Татарстан Республикасының Хайваннар дөньясы объектларын 

саклау һәм алардан файдалану идарәсе (2018 елдан – Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты) 

Программаның 

максаты 

Татарстан Республикасы гражданнарының экологик 

куркынычсызлыгы дәрәҗәсен арттыру, табигать байлыкларын  

саклау һәм рациональ файдалану  
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Программаның 

бурычлары 

 

Татарстан Республикасы икътисадының экологик нәтиҗәлелеген 

арттыру нигезендә әйләнә-тирә мохиткә гомуми антропоген 

йөкләнешне киметү; 

Татарстан Республикасының әйләнә-тирә мохитен җитештерү һәм 

куллану калдыклары белән пычрату дәрәҗәсен киметү, икенчел 

чималдан матди ресурслар җитештерүне үстерү өчен технологик 

циклга кертелә торган калдыклар күләмнәрен арттыру; 

Татарстан Республикасы территориясендә минераль-чимал 

базасын геологик өйрәнү, яңадан торгызу, җир асты 

байлыкларының дәүләт фондыннан рациональ файдалану 

өлкәсендә мөнәсәбәтләрне җайга салу буенча дәүләт сәясәтен 

тормышка ашыру; 

Татарстан Республикасының су ресурсларыннан рациональ 

файдалану һәм халыкны һәм икътисад объектларын суларның 

тискәре йогынтысыннан сакланган булуын тәэмин итү; 

Татарстан Республикасының биологик төрлелеген саклау һәм 

торгызу; 

Татарстан Республикасының аучылык ресурсларын саклау, 

торгызу һәм рациональ файдалану; 

әйләнә-тирә мохитне саклау һәм табигатьтән файдалану өлкәсендә 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары эшчәнлеге 

нәтиҗәлелеген арттыру; 

Татарстан Республикасы халкы яшәүгә уңай шартлар тудыру өчен 

социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү 

Программаны 

тормышка 

ашыру вакыты 

2014 – 2022 еллар 

Ярдәмче 

программалар 

исемлеге 

1. «2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының әйләнә-тирә 

мохите сыйфатын җайга салу»; 

2. «2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасында җитештерү 

һәм куллану калдыклары әйләнеше өлкәсендә дәүләт идарәсе»; 

3. «2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының җир асты 

байлыкларыннан файдалану өлкәсендә дәүләт идарәсе»; 

4. «2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының су хуҗалыгы 

комплексын үстерү»; 

5. «2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының биологик 

төрлелеген саклау»; 

6.. «2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының аучылык 

ресурсларын торгызу һәм алардан файдалану»; 

7. «2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының әйләнә-тирә 

мохитне саклау һәм табигатьтән файдалану өлкәсендә 

хезмәтләрнең эшчәнлеген яраштыру»; 
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8. «2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының әйләнә-тирә 

мохитен саклау, табигать ресурсларын торгызу һәм файдалану» 

дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасына бюджет инвестицияләре һәм аларны капиталь 

ремонтлау» 

Программаны 

финанслау 

күләме һәм 

чыганаклары 

2014 – 2022 елларда Программаны финанслау күләме          

10 543 178,0 мең сум* тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

билгеләнгән тәртиптә бирелә торган федераль бюджет акчасы – 

1 445 826,9 мең сум; 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы – 6 885 581,8 мең сум; 

җирле бюджетлардан күздә тотыла торган акча – 2 211 769,3 мең 

сум, шул исәптән: 
                                                                                                                               (мең сум) 

Фи-
нанс-

лау 

чыга-
нагы  

Акча, 
барлыгы 

Еллар буенча чыгымнар күләмнәре 

2014 ел 2015 ел 2016 ел 
2017 

ел 
2018 ел 

2019 

ел 

2020 

ел 
2021 ел 

2022 

ел 

Феде-

раль 

бюд-
жет  

1 447 048,9 109 110,2 72 825,8 89 282,5 348 873,2 70 035,4 91 493,8 

 

89 999,1 

 

529 631,8 

 

45 797,1 

Татар-

стан 
Рес-

пуб-

лика-
сы 

бюд-

жеты 

6 884 359,9 1 216 164,0 697 012,1 883 611,8 1 194 626,9 742 237,7 

 

624 502,3 

 

413 669,6 

 

731 449,3 

 

381 086,2 

Җирле 

бюд-

жет-
лар 

2 211 769,3 

 

307 600,0 290 707,0 230 392,0 198 628,2 274 544,9 227 474,3 227 474,3 227 474,3 227 474,3 

Бар-

лыгы 

10 543 178,1 1 632 874,2 1 060 544,9 1 203 286,3 1 742 128,3 1 086 818,0 

 

943 470,4 

 

731 143,0 

 

1 488 555,4 

 

654 357,6 

 

*Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, 

тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен 

төзәтмәләр кертелергә тиеш 
 

Программаны 

тормышка 

ашырудан 

көтелә торган 

соңгы 

нәтиҗәләр һәм 

аның бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

Программа чараларын тулы күләмдә тормышка ашыру 

түбәндәгеләргә ирешергә мөмкинлек бирәчәк:  

2014 елга җирлекләрне яшелләндерү дәрәҗәсен 27 процентка 

кадәр арттырырга; 
2019 елга су объектларын торгызу һәм экологик тернәкләндерү 
чараларын тормышка ашыру нәтиҗәсендә экологик яшәү 
шартлары яхшыртылачак халык санын 261,1 мең кешегә 
арттырырга; 
2020 елга: 
куркынычсызлыгы канәгатьләндерми һәм куркыныч дәрәҗәдә 
булган, куркынычсыз техник хәлгә китерелгән гидротехника 
корылмалары санын 75 берәмлеккә арттырырга;  
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куркынычсызлыгы канәгатьләндерми һәм куркыныч дәрәҗәдә 
булган гидротехника корылмаларының гомуми санында 
куркынычсыз техник хәлгә китерелгән гидротехника корылмалары 
өлешен 55 процентка кадәр арттырырга; 
2021 елга: 
инженерлык саклавының һәм ярны ныгытуның төзекләндерелгән 
яңа корылмалары озынлыгын 17,7 километрга кадәр арттырырга; 
суларның тискәре йогынтысына дучар булган территорияләрдә 
яшәүче халыкның гомуми санында мондый территорияләрдә 
яшәүче, суларның тискәре йогынтысыннан саклауны арттыру 
буенча чаралар үткәрү нәтиҗәсендә сакланылган халыкның 
өлешен 73 процентка кадәр арттырырга; 
2022 елга: 
әйләнә-тирә мохит сыйфаты буенча эшләнгән һәм гамәлгә 
кертелгән төбәк нормативлары күләмен 39 берәмлеккә кадәр 
арттырырга; 
әйләнә-тирә мохит торышын күзәтүнең территориаль системасы 
урнаштырылган Татарстан Республикасы муниципаль районнары 
(шәһәр округлары) санын 40ка кадәр арттырырга; 
атмосфера һавасы пычрануның җыелма исәп-хисапларына 
кертелгән Татарстан Республикасының эре шәһәрләре санын       
5кә кадәр арттырырга;  
стационар чыганаклардан чыга торган пычраткыч матдәләрнең 
гомуми санында тотылган һәм зарарсызландырылган атмосфера 
һавасын пычраткыч матдәләр өлешен 60,8 процентка кадәр 
арттырырга;  
тикшерелгән автомобильләрнең гомуми санында эшләп 
чыгарылган газларында пычраткыч матдәләр артык күп булган 
автотранспорт чаралары өлешен 7,0 процентка кадәр киметергә; 
су чыгаруның гомуми күләмендә пычранган (чистартылмаган) 
агыза торган суларның өлешен 11,4 процентка кадәр киметергә;  
яңадан культивацияләнә торган җирләр өлешен 45 процентка 
кадәр арттырырга; 
табигатьтән файдалану һәм әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендә 

билгеле булган бозулар арасыннан бетерелгән бозулар өлешен 

кимендә 96 процентка кадәр арттырырга; 
салынган штрафлардан алынган акча өлешен 70 процентка кадәр 
тәэмин итәргә; 
әйләнә-тирә мохитнең торышына, аның пычрануына бәйле булган 
тискәре күренешләр (тенденцияләр) турындагы фаразларның һәм 
кисәтүләрнең раслану өлешен 93 – 95 процентка кадәр тәэмин 
итәргә; 
җитештерү һәм куллану процессында барлыкка килгән 

калдыкларның гомуми күләмендә файдаланылган, 

зарарсызландырылган калдыклар өлешен 51 процентка 
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арттырырга; 

каты коммуналь калдыкларны (алга таба – ККК) үзәкләштереп 

җыю системасына кертелгән Татарстан Республикасы торак 

пунктлары (КККны җыю һәм транспортлау буенча коммуналь 

хезмәтләр күрсәтү белән тәэмин ителгән пунктлар) өлешен  

80 процентка кадәр арттырырга; 
барлыкка килгән КККның гомуми саныннан эшкәртелгән 
(сортларга аеру процедурасын үткән) ККК өлешен  
37 процентка кадәр арттырырга; 
барлыкка килгән КККның гомуми саныннан КККны аерым җыю 
һәм эшкәртү (сортларга аеру) процессында чыгарылган икенчел 
ресурсларның өлешен 24 процентка кадәр арттырырга; 
утильләштерелгән чимал (икенчел ресурслар) кабул итү буенча 
эшләүче пунктлар санын 79 берәмлеккә кадәр арттырырга; 
КККны аерым җыюны гамәлгә ашыру өчен җиһазландырылган 

контейнер мәйданчыклары өлешен 50 процентка кадәр 

арттырырга; 

геология, гидрогеология һәм геоэкология тикшеренүләренең яңа 

мәгълүматлары алынган Татарстан Республикасы территориясе 

мәйданын 27 процентка кадәр арттырырга; 

куркыныч экзоген геологик процесслар (алга таба – КЭГП) 

мониторингы булган Татарстан Республикасы муниципаль 

районнары санының КЭГПның тискәре йогынтысына дучар булган 

Татарстан Республикасы муниципаль районнары санына карата 

мөнәсәбәтен 38 процентка кадәр арттырырга; 

гомумтаралган файдалы казылмаларның ел саен 1 дән 8гә кадәр 

перспективалы участокларын билгеләүне тәэмин итәргә; 

Татарстан Республикасы территориясенең гомуми мәйданында 

геологик мохит мониторингы булган территория мәйданын  

47 процентка кадәр арттырырга; 

җир асты суларының фаразланган ресурсларында аларның 

расланган запаслары күләмен 41,5 процентка кадәр арттырырга; 

су алу корылмаларының гомуми санында суны исәпкә алу 

системалары белән җиһазландырылган су алу корылмалары 

өлешен 96 процентка кадәр арттырырга; 

су объектларыннан файдалану хокукларын судан файдалануны 

гамәлгә ашыру өчен сатып алуны күздә тоткан кулланучыларның 

гомуми санында билгеләнгән тәртиптә бирелгән файдалану 

хокуклары нигезендә су объектларыннан файдалануны гамәлгә 

ашыручы су кулланучылар өлешен 99 процентка кадәр 

арттырырга; 

барлык дәрәҗәләрдәге махсус саклана торган табигать 

территорияләре (алга таба – МСТТ) урнашкан Татарстан Рес-

публикасы мәйданы өлешен 5,95 процентка кадәр арттырырга; 
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Татарстан Республикасының МСТТндә билгеле булган һәм 

бетерелгән бозулар санын 690 берәмлеккә кадәр арттырырга; 

Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче аучылык 

ресурслары төрләренең гомуми санында аучылык ресурслары һәм 

аларның яшәү мохите буенча дәүләт мониторингы кысаларында 

аучылык ресурслары санын исәпкә алу башкарыла торган аучылык 

ресурслары төрләре өлешен 100 процентка кадәр арттырырга; 

билгеле булган бозу фактларының гомуми санында федераль 

дәүләт аучылык күзәтчелеге өлкәсендә билгеле булган, 

җаваплылыкка тарту турында карарлар чыгарылган бозулар 

өлешен 90 процентка кадәр арттырырга»; 

 
II бүлектә: 

«Ярдәмче программалар исемлеге» бүлекчәсен түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

«Ярдәмче программалар исемлеге 

 

Татарстан Республикасының экология иминлеген тәэмин итү өлкәсендәге 

мәсьәләләрне хәл итүнең оптималь формасы итеп Программа составында 

икътисадый үсешне һәм әйләнә-тирә мохитнең сыйфатын гармонизацияләү өчен 

төгәл адымнарны үз эченә алган түбәндәге ярдәмче программаларга бүлеп бирү 

тәкъдим ителә: 

1. «2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының әйләнә-тирә мохите 

сыйфатын җайга салу». 

2. «2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасында җитештерү һәм куллану 

калдыклары әйләнеше өлкәсендә дәүләт идарәсе». 

3. «2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының җир асты 

байлыкларыннан файдалану өлкәсендә дәүләт идарәсе». 

4. «2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының су хуҗалыгы комплексын 

үстерү». 

5. «2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының биологик төрлелеген 

саклау». 

6. «2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының аучылык ресурсларын 

торгызу һәм алардан файдалану». 

7. «2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының әйләнә-тирә мохитне 

саклау һәм табигатьтән файдалану өлкәсендәге хезмәтләрнең эшчәнлеген 

яраштыру». 

8. «2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының әйләнә-тирә мохитен 

саклау, табигать ресурсларын торгызу һәм файдалану» дәүләт программасы 

кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет 

инвестицияләре һәм аларны капиталь ремонтлау»; 
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«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасының әйләнә-тирә мохите 

сыйфатын җайга салу» ярдәмче программасы чаралары» бүлекчәсе исемендә        

«2021» саннарын «2022» саннарына алыштырырга; 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында җитештерү һәм куллану 

калдыклары әйләнеше өлкәсендә дәүләт идарәсе» ярдәмче программасы чаралары» 

бүлекчәсе исемендә «2021» саннарын «2022» саннарына алыштырырга; 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасының җир асты байлыкларыннан 

файдалану өлкәсендә дәүләт идарәсе» ярдәмче программасы чаралары» бүлекчәсе  

исемендә «2021» саннарын «2022» саннарына алыштырырга; 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасының су хуҗалыгы комплексын 

үстерү» ярдәмче программасы чаралары» бүлекчәсе исемендә «2021» саннарын 

«2022» саннарына алыштырырга; 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасының биологик төрлелеген 

саклау» ярдәмче программасы чаралары» бүлекчәсе исемендә «2021» саннарын 

«2022» саннарына алыштырырга; 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасының аучылык ресурсларын 

торгызу һәм алардан файдалану» ярдәмче программасы чаралары» бүлекчәсе  

исемендә «2021» саннарын «2022» саннарына алыштырырга; 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасының әйләнә-тирә мохитне саклау 

һәм табигатьтән файдалану өлкәсендәге хезмәтләрнең эшчәнлеген яраштыру» 

ярдәмче программасы чаралары» бүлекчәсе исемендә «2021» саннарын                        

«2022» саннарына алыштырырга; 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасының әйләнә-тирә мохитен 

саклау, табигать ресурсларын торгызу һәм файдалану» дәүләт программасы 

кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет 

инвестицияләре һәм аларны капиталь ремонтлау» ярдәмче программасы чаралары» 

бүлекчәсе исемендә «2021» саннарын «2022» саннарына алыштырырга; 

«Программаны тормышка ашыру күрсәткечләре (индикаторлары) һәм 

вакытлары» бүлекчәсен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Программаны тормышка ашыру күрсәткечләре (индикаторлары) һәм 

вакытлары 

 

Программаны тормышка ашыруның төп күрсәткечләренә (индикаторларына) 

түбәндәгеләр керә: 

әйләнә-тирә мохит торышын күзәтүнең территориаль системасы булган 

муниципаль районнар (шәһәр округлары) саны, берәмлек; 

әйләнә-тирә мохитнең торышына, аның пычрануына бәйле булган тискәре 

күренешләр (тенденцияләр) турындагы фаразларның һәм кисәтүләрнең раслану 

өлеше, процент; 

атмосфера һавасы пычрануның җыелма исәпләре булган Татарстан 

Республикасының эре шәһәрләре саны, берәмлек; 

әйләнә-тирә мохитнең сыйфаты буенча эшләнгән һәм гамәлгә кертелгән төбәк 

нормативлары саны, берәмлек; 
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җирлекләрне яшелләндерү дәрәҗәсе, процент; 

әйләнә-тирә мохит торышы турындагы дөрес мәгълүматтан файдалана алу 

мөмкинлеге булган Татарстан Республикасы халкы өлеше, процент; 

паркларны төзекләндерү буенча эшләнгән проект документлары, данә; 

басма, электрон массакүләм мәгълүмат чараларында урнаштырылган һәм 

шәһәр, республика каналларында трансляцияләнә торган экология тематикасы 

буенча максатчан мәгълүмати материаллар саны, данә; 

республикада яшәүчеләрнең гомуми саныннан табигатьне саклау, экология-аң 

белем бирү чараларында катнашучы халык өлеше, процент; 

җитештерү һәм куллану процессында барлыкка килгән калдыкларның гомуми 

күләмендә файдаланылган, зарарсызландырылган калдыклар өлеше, процент; 

каты коммуналь калдыкларны (алга таба – ККК) үзәкләштереп җыю 

системасына кертелгән Татарстан Республикасы торак пунктлары (КККны җыю һәм 

транспортлау буенча коммуналь хезмәтләр күрсәтү белән тәэмин ителгән пунктлар) 

өлеше процент; 

барлыкка килгән КККның гомуми саныннан эшкәртелгән (сортларга аеру 

процедурасын үткән) ККК өлеше, процент; 

барлыкка килгән КККның гомуми саныннан КККны аерым җыю һәм эшкәртү 

(сортларга аеру) процессында чыгарылган икенчел ресурслар өлеше, процент; 

утильләштерелгән чималны (икенчел ресурсларны) кабул итү буенча эшләүче 

пунктлар саны, данә; 

барлыкка килгән КККның гомуми саныннан электр һәм (яки) җылылык 

энергиясен генерацияләп, термик ысул белән зарарсызландырылган, RDFта* 

утильләштерелгән ККК өлеше, процент; 

КККны аерым җыюны гамәлгә ашыру өчен җиһазландырылган контейнер 

мәйданчыклары өлеше, процент; 

биологик калдыкларны җыю һәм чыгару өчен сатып алынган контейнерлар 

саны, данә; 

бетерелгән санкцияләнмәгән каты көнкүреш калдыклары чүплекләре өлеше, 

процент; 

бетерелгән тупланган зыян объектлары саны, данә; 

Татарстан Республикасы территориясендә Куйбышев һәм Түбән Кама 

сусаклагычлары акваториясендә урнашкан, тикшерелгән баткан йөзү чаралары 

саны, берәмлек; 

КЭГП мониторингы булган Татарстан Республикасы муниципаль районнары 

санының КЭГП тискәре йогынтысына дучар булган Татарстан Республикасы 

муниципаль районнары санына карата мөнәсәбәте, процент; 

Татарстан Республикасы территориясенең гомуми мәйданына карата геология, 

гидрогеология һәм геоэкология тикшеренүләренең яңа мәгълүматлары алынган 

территория мәйданы чагыштырмасы, процент; 

                                                           
* Калдыклардан алынган 20000 ± 2000 кДж/килограмм җылылык эшләп чыгарырга сәләтле булган 

альтернатив ягулык яки каты икенчел ягулык (refuse derived fuel). RDF составына калдыкларның югары 

калорияле компонентлары керә: пластика, кәгазь, картон, текстиль, резин, тире, агач һ.б. 
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1 мең нөсхә тиражлы «Георесурслар» журналы чыгарылышлары саны, 

чыгарылыш; 

фәнни мәкаләләр урнаштырылган «Георесурслар» журналының 

чыгарылышлар саны, чыгарылыш; 

гомумтаралган файдалы казылмаларның билгеләнгән перспективалы 

участоклары саны, участок; 

Татарстан Республикасы территориясенең гомуми мәйданына карата геологик 

мохит мониторингы булган территория мәйданы чагыштырмасы, процент; 

җир асты суларының расланган запаслары һәм аларның фаразланган 

ресурслары чагыштырмасы, процент; 

су алу корылмаларының гомуми санында суны исәпкә алу системалары белән 

җиһазландырылган су алу корылмалары өлеше, процент; 

су объектларыннан файдалану хокукларын судан файдалануны гамәлгә ашыру 

өчен сатып алуны күздә тоткан кулланучыларның гомуми санында билгеләнгән 

тәртиптә бирелгән файдалану хокуклары нигезендә су объектларыннан 

файдалануны гамәлгә ашыручы су кулланучылар өлеше, процент; 

федераль милектәге су объектарыннан файдалану өчен түләү суммаларының 

расланган план мәгънәләренә карата су объектларыннан файдалану өчен түләү 

суммаларының Россия Федерациясе бюджет системасына фактта керү күләме 

чагыштырмасы, процент; 

суның тискәре йогынтысына дучар булган территорияләрдә яшәүче халыкның 

гомуми санында әлеге территорияләрдә яшәүче, суларның тискәре йогынтысыннан 

саклауны арттыру буенча чаралар үткәрү нәтиҗәсендә сакланылган халык өлеше, 

процент; 

инженерлык саклавының һәм ярны ныгытуның яңа һәм төзекләндерелгән 

корылмалары озынлыгы, километр; 

куркынычсызлыгы канәгатьләндерми һәм куркыныч дәрәҗәдә булган 

гидротехника корылмаларының гомуми санында куркынычсыз техник хәлгә 

китерелгән, куркынычсызлыгы канәгатьләндерми һәм куркыныч дәрәҗәдә булган 

гидротехника корылмалары өлеше, процент; 

куркынычсызлыгы канәгатьләндерми һәм куркыныч дәрәҗәдә булган, 

куркынычсыз техник хәлгә китерелгән гидротехника корылмалары саны, берәмлек; 

су объектларын торгызу һәм экологик тернәкләндерү чараларын тормышка 

ашыру нәтиҗәсендә экологик яшәү шартлары яхшыртылачак халык саны, кеше; 

су объектларын торгызу һәм экологик тернәкләндерү чараларын тормышка 

ашыру нәтиҗәсендә су төбендәге утырмаларның уентысы күләме, мең куб.метр; 

су объектларын торгызу һәм экологик тернәкләндерү эшләре озынлыгы, 

километр; 

су объектларын торгызу һәм экологик тернәкләндерү эшләре мәйданы, 

кв.километр; 

Түбән Кама муниципаль районының торак пунктларында төзелгән биологик 

чистарту корылмалары саны; 

Татарстан Республикасының гомуми мәйданында барлык дәрәҗәләрдәге 

МСТТ урнашкан Татарстан Республикасы мәйданы өлеше, процент; 
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төбәк һәм җирле әһәмияттәге МСТТ урнашкан Татарстан Республикасы 

мәйданы өлеше, процент; 

Татарстан Республикасының МСТТендә билгеле булган һәм бетерелгән 

бозулар саны, берәмлек; 

Татарстан Республикасының Кызыл китабына кертелгән төрләр саны, 

берәмлек; 

Татарстан Республикасының Кызыл китабына кертелгән, тагын да «түбән» 

сирәклек категориясенә күчерелгән төрләр саны, берәмлек; 

Татарстан Республикасының Кызыл китабыннан чыгарылган төрләр саны, 

берәмлек; 

МСТТ мәсьәләләре буенча басмалар саны, данә; 

МСТТ мәсьәләләре буенча лекцияләргә һәм башка гавами чараларга җәлеп 

ителгән укучылар саны, кеше; 

Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче аучылык ресурслары 

төрләренең гомуми санында аучылык ресурсларының сан мониторингы алып 

барылган төрләр өлеше, процент; 

билгеле булган бозу фактларының гомуми санында федераль дәүләт аучылык 

күзәтчелеге өлкәсендә билгеле булган, җаваплылыкка тарту турында карарлар 

чыгарылган бозулар өлеше, процент; 

аучылык биләмәләренең гомуми мәйданында хуҗалык эчендә аучылык 

чаралары үткәрелгән аучылык биләмәләре мәйданы өлеше, процент; 

ташлап калдырылган тоту (аулау) коралларыннан чистартылган акватория 

мәйданы, кв.километр; 

экологияне нормалаштыру өлкәсендә әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты 

ясауны дәүләт җайга салуына кагылышлы чыга торган документлар саны, данә; 

әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендә хуҗалык яки башка эшчәнлекне, 

территорияне планлаштыруны һәм дәүләт экология экспертизасы үткәрүне 

планлаштырганда теркәлгән мөрәҗәгатьләр саны белән әзерләнгән килешүләр һәм 

үткәрелгән дәүләт экология экспертизалары саны чагыштырмасы, процент; 

барлык стационар чыганаклардан чыккан пычраткыч матдәләрнең гомуми 

күләмендә тотылган һәм зарарсызландырылган пычраткыч матдәләр өлеше, 

процент; 

тикшерелгән автомобильләрнең гомуми санында эшләп чыгарылган 

газларында пычраткыч матдәләр артык күп булган автотранспорт чаралары өлеше, 

процент; 

су чыгаруның гомуми күләмендә пычранган (чистартылмаган) агыза торган 

сулар өлеше, процент; 

яңадан культивацияләнә торган җирләр өлеше, процент; 

табигатьтән файдалану һәм әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендә билгеле 

булган бозулар арасыннан бетерелгән бозулар өлеше, процент; 

салынган штрафлардан алынган акча өлеше, процент; 

«Халык контроле» дәүләт мәгълүмат системасына кергән, «Гариза хәл 

ителгән» статусы бирелгән гаризалар өлеше, процент; 
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«Халык контроле» дәүләт мәгълүмат системасында «Вакытында үтәлмәгән» 

статусы белән хәбәрнамәләр булу, берәмлек; 

җитештерү һәм куллану калдыкларын рөхсәтсез урнаштыру нәтиҗәсендә 

пычранган җир кишәрлекләренең гомуми мәйданыннан төзекләндерелгән җир 

кишәрлекләре өлеше, процент; 

төбәк дәүләт экология күзәтчелеге нәтиҗәлелеге, мең сум; 

әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендә ачыкланган мәҗбүри таләпләрне 

бозулар санын киметү, берәмлек; 

административ җәзаларның гомуми санында кисәтүләр өлеше, процент; 

риск-юнәлеш бирү алымын исәпкә алып, чираттагы елга тикшерүләр планын 

формалаштыру, әйе/юк; 

тышкы мохитнең (су, һава һәм туфрак) сайлап алынган пробалары саны, данә; 

тышкы мохитнең (су, һава һәм туфрак) сайлап алынган пробаларына 

үткәрелгән лаборатория анализлары саны, данә; 

геология разведкасы эшләре нәтиҗәләре турындагы хисаплар саны һәм 

үткәрелгән дәүләт экспертизалары саны чагыштырмасы, процент; 

нефть скважиналарын эксплуатация бораулавы буенча факттагы күләмнең 

планлаштырылган күләмгә карата чагыштырмасы, процент; 

нефть скважиналарын эзләү-разведка бораулавы буенча факттагы күләмнең 

планлаштырылган күләмгә карата чагыштырмасы, процент; 

мөрәҗәгатьләрнең гомуми санына карата геологик мәгълүмат бирүгә 

канәгатьләндерелгән заявкалар саны чагыштармасы, процент; 

Татарстан Республикасының гомумтаралган файдалы казылмалары 

запасларының еллык расланган балансы (ел саен 2022 елга кадәр); 

файдалы казылмаларны геологик өйрәнү, разведкалау һәм чыгару максаты 

белән җир асты байлыкларыннан файдалану хокукы алу өчен карап тикшерелгән 

гаризалар санына карата бирелгән лицензияләр саны чагыштырмасы, процент; 

расланган план мәгънәләренә карата лицензиядә искәртелгән билгеле 

вакыйгалар килеп чыкканда, Россия Федерациясе территориясендә гомумтаралган 

файдалы казылмалар булган җир асты байлыклары участоклары яки җирле 

әһәмияттәге участоклар буенча җир асты байлыкларыннан файдаланганда, җир асты 

байлыкларыннан файдалану өчен бер тапкыр түләнә торган түләүләрнең Татарстан 

Республикасы бюджетына фактта кертелү күләме чагыштырмасы, процент; 

дәүләт хезмәтләре сыйфатыннан канәгать булу дәрәҗәсе, процент; 

Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Премьер-

министры, Татарстан Республикасы Президенты Аппараты Җитәкчесе, Татарстан 

Республикасы Премьер-министры урынбасарлары тарафыннан алар өчен үтәү 

вакыты билгеләнгән йөкләмәләрнең гомуми күләмендә әлеге затларның Татарстан 

Республикасы Экология һәм табигый байлыклар министрлыгы тарафыннан 

билгеләнгән контроль вакытларда башкарылган йөкләмәләре өлеше, процент; 

Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Премьер-

министры, Татарстан Республикасы Президенты Аппараты Җитәкчесе, Татарстан 

Республикасы Премьер-министры урынбасарлары тарафыннан алар өчен үтәү 

вакыты билгеләнгән гражданнар мөрәҗәгатьләрен карап тикшерү буенча 



13 
 

йөкләмәләрнең гомуми күләмендә әлеге затларның Татарстан Республикасы 

Экология һәм табигый байлыклар министрлыгы тарафыннан билгеләнгән контроль 

вакытларда башкарылган йөкләмәләре өлеше, процент; 

Татарстан Республикасы законнарында, Татарстан Республикасы Президенты 

указларында, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарларында һәм 

боерыкларында бирелгән шәхсиләштерелгән йөкләмәләрнең гомуми санында әлеге 

норматив актларда бирелгән һәм Татарстан Республикасы Экология һәм табигый 

байлыклар министрлыгы тарафыннан башкарылган шәхсиләштерелгән йөкләмәләр 

өлеше, шул исәптән «Ачык Татарстан» системасындагы хисапларның регламент 

басмаларының гомуми саныннан үз вакытында яңартылган хисаплар өлеше, 

процент; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының норматив хокукый 

актлары проектларының гомуми күләмендә, Татарстан Республикасы законнары 

нигезләмәләрен билгеләнгән регламент вакытларында тормышка ашыру 

максатларында, Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органы 

тарафыннан Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына кертелгән әлеге 

норматив хокукый актлар проектлары өлеше, процент; 

регламентта каралган вакытларда килештерелгән Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары проектлары өлеше, процент; 

дәүләт заказчысы-яраштыручы тарафыннан дәүләт программаларын үтәү, 

процент; 

төзелгән контрактларның гомуми кыйммәтендә сатып алуларның 

үткәрелмәгән конкурентлы ысуллары нәтиҗәләре буенча төзелгән контрактлар 

кыйммәте өлеше, процент; 

сатып алуларның җыелма еллык күләменнән кече эшмәкәрлек субъектларында 

һәм социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмаларда урнаштырылган сатып 

алулар өлеше, процент; 

әйләнә-тирә мохитне саклау һәм табигатьтән файдалану өлкәсендә идарә итүгә 

дәүләт йөкләмәсен үтәү, процент; 

бер кешегә исәпләгәндә әйләнә-тирә мохитне саклауга, табигать ресурсларын 

торгызуга һәм алардан файдалануга Татарстан Республикасының берләштерелгән 

бюджеты чыгымнары, сум; 

Татарстан Республикасының әйләнә-тирә мохитен саклау, табигать 

ресурсларын торгызу һәм алардан файдалану өлкәсендә яңадан булдырылган 

социаль һәм инженерлык инфраструктурасы объектлары саны, берәмлек; 

Татарстан Республикасының әйләнә-тирә мохитен саклау, табигать 

ресурсларын торгызу һәм алардан файдалану өлкәсендә ремонт ясалган социаль һәм 

инженерлык инфраструктурасы объектлары саны, берәмлек. 

Бурычлар яктылыгында Программаны тормышка ашыру нәтиҗәләрен бәяләү 

индикаторлары турындагы җентекле мәгълүмат Программага теркәлгән 1 нче 

кушымтада китерелә. 

Программаны тормышка ашыру вакытлары: 2014 – 2022 еллар.»; 

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
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2014 – 2022 елларда Программаны финанслау күләме 10 543 178,1 мең сум*, 

шул исәптән: 

1 447 048,9 мең сумы – билгеләнгән тәртиптә бирелә торган федераль бюджет 

акчасы; 

6 884 359,9 мең сумы – Татарстан Республикасы бюджеты акчасы; 

2 211 769,3 мең сумы – җирле бюджетлардан күздә тотыла торган акча, шул 

исәптән: 

 
(мең сум) 

Акча 

чыганагы 
Акча, 

барлыгы 
Еллар буенча чыгымнар күләмнәре 

2014 

ел 
2015 ел 

2016 

ел 
2017 ел 

2018 

ел 

2019 

ел 

2020 

ел 
2021 ел 2022ел 

Федераль 

бюджет  

1 447 048,9 109 110,2 72 825,8 89 282,5 348 873,2 70 035,4 91 493,8 

 

89 999,1 

 

529 631,8 

 

45 797,1 

Татарстан 

Республика-

сы бюджеты 

6 884 359,9 1 216 164,0 697 012,1 883 611,8 1 194 626,9 742 237,7 

 

624 502,3 

 

413 669,6 

 

731 449,3 

 

381 086,2 

Җирле 

бюджетлар 

2 211 769,3 

 

307 600,0 290 707,0 230 392,0 198 628,2 274 544,9 227 474,3 227 474,3 227 474,3 227 474,3 

Барлыгы 10 543 178,1 1 632 874,2 1 060 544,9 1 203 286,3 1 742 128,3 1 086 818,0 
 

943 470,4 

 

731 143,0 

 

1 488 555,4 

 

654 357,6 

 

*Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, тиешле 

бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш. 

Ярдәмче программалар, финанслау чыганаклары һәм акча белән баш эш 

итүчеләр яктылыгында Программаны финанслау күләмнәре турындагы мәгълүмат 

Программага теркәлгән 2 нче кушымтада китерелә.»; 

Программага теркәлгән 1 нче, 2 нче кушымталарны (карарга теркәләләр) яңа 

редакциядә бәян итәргә; 

Программага теркәлгән 3 нче кушымтаның нумерация башисемендә  

«2021» саннарын «2022» саннарына алыштырырга; 

 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасының әйләнә-тирә мохите 

сыйфатын җайга салу» ярдәмче программасында (алга таба – 1 нче ярдәмче 

программа): 

1 нче ярдәмче программа исемендә «2021» саннарын «2022» саннарына 

алыштырырга;  

1 нче ярдәмче программа паспортын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче программа паспорты 

 

Ярдәмче 
программа исеме 

«2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының әйләнә-тирә 
мохите сыйфатын җайга салу» (алга таба – 1 нче ярдәмче 
программа) 

1 нче ярдәмче 
программаның 
дәүләт заказчысы  

Татарстан Республикасының Экология һәм табигый байлыклар 
министрлыгы; 
Татарстан Республикасының Мәгълүматлаштыру һәм элемтә 
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министрлыгы   

1 нче ярдәмче 
программаның 
максаты 

Татарстан Республикасы икътисадының экология нәтиҗәлелеген 
күтәрү нигезендә әйләнә-тирә мохиткә гомуми антропоген 
йөкләнешне киметү 

1 нче ярдәмче 
программаның 
бурычлары 

1. Экология экспертизасы системасын, әйләнә-тирә мохиткә 
йогынты ясауны нормалаштыруны, әйләнә-тирә мохит торышын 
мониторинглауны камилләштерү. 
2. Әйләнә-тирә мохиткә һәм аның компонентларына тискәре 
йогынты ясауны киметүне тәэмин итү. 
3. Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының 
табигатьне саклау законнары таләпләре үтәлешенә комплекслы 
төбәк дәүләт экология күзәтчелеген тәэмин итү. 
4. Татарстан Республикасының дәүләт хакимияте органнарын 
һәм халкын дөрес булган гидрометеорология мәгълүматы, 
әйләнә-тирә мохитне пычрату турындагы мәгълүмат белән 
тәэмин итү 

1 нче ярдәмче 

программаны 

тормышка ашыру 

вакытлары 

2014 – 2022 еллар 

Еллар буенча 

бүлеп, 1 нче 

ярдәмче про-

грамманы фи-

нанслау күләме 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 1 нче 

ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме  

710 378,1 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 

2014 елда – 240 035,3 мең сум; 

2015 елда – 53 741,1 мең сум; 

2016 елда – 68 298,5 мең сум; 

2017 елда – 65 904,5 мең сум; 

2018 елда – 76 961,6 мең сум; 

2019 елда – 58 439,8 мең сум; 

2020 елда – 48 999,1 мең сум; 

2021 елда – 48 999,1 мең сум;  

2022 елда – 48 999,1 мең сум. 

Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, 

Татарстан Республикасы бюджеты мөмкинлекләрен исәпкә 

алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш 

Еллар буенча 

бүлеп, 1 нче 

ярдәмче 

программа 

максатын һәм 

бурычларын 

1 нче ярдәмче программаны тормышка ашыру түбәндәгеләргә 

ирешергә мөмкинлек бирәчәк: 

2016 елга җирлекләрне яшелләндерү дәрәҗәсен 27 процентка 

кадәр арттырырга; 

2022 елга: 

әйләнә-тирә мохит торышын күзәтүнең территориаль системасы 
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тормышка 

ашырудан көтелә 

торган соңгы 

нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне 

бәяләү индика-

торлары) һәм 

аның бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

булган Татарстан Республикасы муниципаль районнары (шәһәр 

округлары) санын 40ка кадәр арттырырга; 

атмосфера һавасы пычрануның җыелма исәпләре булган 

Татарстан Республикасының эре шәһәрләре санын 5кә кадәр 

арттырырга; 

әйләнә-тирә мохитнең сыйфаты буенча эшләнгән һәм гамәлгә 

кертелгән төбәк нормативлары санын 39 берәмлеккә кадәр 

арттырырга; 

әйләнә-тирә мохит торышы турындагы дөрес мәгълүматтан 

файдалана алу мөмкинлеге булган Татарстан Республикасы 

халкы өлешен 0,25 процентка кадәр арттырырга; 

республикада яшәүчеләрнең гомуми саныннан табигатьне 

саклау, экология-аң белем бирү чараларында катнашучы халык 

өлешен 34 процентка кадәр арттырырга; 

басма, электрон массакүләм мәгълүмат чараларында 

урнаштырылган һәм шәһәр, республика каналларында 

трансляцияләнә торган экология тематикасы буенча максатчан 

мәгълүмати мәкаләләр һәм сюжетлар санын  

935 данәгә кадәр арттырырга; 

әйләнә-тирә мохитнең торышына, аның пычрануына бәйле 

булган тискәре күренешләр (тенденцияләр) турындагы 

фаразларның һәм кисәтүләрнең раслану өлешен 93 –  

95 процентка кадәр арттырырга»; 

 
III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. 1 нче ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 1 нче ярдәмче 

программаны финанслауның гомуми күләме 710 378,1 мең сум* тәшкил итә. 

 
(мең сум) 

Еллар Акча, барлыгы Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы 

2014 240 035,3 240 035,3 

2015 53 741,1 53 741,1 

2016 68 298,5 68 298,5 

2017 65 904,5 65 904,5 

2018 76 961,6 76 961,6 

2019 58 439,8 58 439,8 

2020 48 999,1 48 999,1 

2021 48 999,1 48 999,1 

2022 48 999,1 48 999,1 

Барлыгы 656 212,2 710 378,1 
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*Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, бюджетлар 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш.»; 

1 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә; 

 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында җитештерү һәм куллану 

калдыклары әйләнеше өлкәсендә дәүләт идарәсе» ярдәмче программасында (алга 

таба – 2 нче ярдәмче программа): 

2 нче ярдәмче программа исемендә «2021» саннарын «2022» саннарына 

алыштырырга; 

2 нче ярдәмче программа паспортын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче программа паспорты  
 

«Ярдәмче программа 

исеме 

«2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасында 

җитештерү һәм куллану калдыклары әйләнеше өлкәсендә 

дәүләт идарәсе» ярдәмче программасында (алга таба –  

2 нче ярдәмче программа) 

2 нче ярдәмче 

программаның дәүләт 

заказчысы – 

яраштыручысы 

Татарстан Республикасының Экология һәм табигый 

байлыклар министрлыгы  

2 нче ярдәмче 

программаның дәүләт 

заказчылары, 

эшләүчеләр 

 

Татарстан Республикасының Экология һәм табигый 

байлыклар министрлыгы, 

Татарстан Республикасының Төзелеш, архитектура һәм 

торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы, 

«Татарстан Республикасының Баш инвестиция-төзелеш 

идарәсе» дәүләт казна учреждениесе, 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш 

ветеринария идарәсе, 

Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр 

округларының башкарма комитетлары, 

Төбәк оператор эшчәнлегенең көнчыгыш зонасы буенча 

каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча төбәк 

операторы, 

Төбәк оператор эшчәнлегенең көнбатыш зонасы буенча 

каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча төбәк 

операторы 

2 нче ярдәмче 

программаның 

максаты 

Татарстан Республикасының әйләнә-тирә мохитен 

җитештерү һәм куллану калдыклары белән пычрату 

дәрәҗәсен киметү, икенчел чималдан матди ресурслар 
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җитештерүне үстерү өчен технологик циклга чыгарыла 

торган калдыклар күләмен арттыру, кулланучыларны һәр 

урында каты коммуналь калдыклар (алга таба – ККК) белән 

эш итү буенча үзәкләштерелгән коммуналь хезмәт күрсәтү 

белән тәэмин итү 

2 нче ярдәмче 

программаның 

бурычлары 

1. Татарстан Республикасы территориясендә җитештерү 

һәм куллану калдыклары белән эш итүнең бердәм 

комплекслы системасын булдыру һәм экология, санитария-

эпидемиология иминлеге һәм икътисадый нәтиҗәлелек 

таләпләренә туры килә торган ККК белән эш итүнең 

гамәлдәге инфраструктурасын модернизацияләү. 

2. Җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш иткәндә 

тупланган экологик зыян объектларын бетерү 

2 нче ярдәмче 

программаны 

тормышка ашыру 

вакытлары 

2014 – 2022 еллар 

Еллар буенча бүлеп,  

2 нче ярдәмче 

программаны 

финанслау күләмнәре 

һәм чыганаклары  

2 нче ярдәмче программаны тормышка ашыруны 

финанслар белән тәэмин итү күләме барлыгы 510 935,4 мең 

сум тәшкил итәчәк, шул исәптән 484 069,4 мең сумы – 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы, 26 866,0 мең 

сумы – билгеләнгән тәртиптә бирелә торган федераль 

бюджет акчасы, шул исәптән: 
                                                                                                             (мең сум) 

Еллар Барысы* Федераль 

бюджет 

акчасы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты акчасы 

2014 164 187,8 - 164 187,8 

2015 128 940,8 - 128 940,8 

2016 26 902,2 - 26 902,2 

2017 91 627,5 26 866,0 64 761,5 

2018 91 059,8 - 91 059,8 

2019 8 217,3 - 8 217,3 

2020 - - - 

2021 - - - 

Барлыгы 510 935,4 26 866,0 484 069,0 

*Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, 

ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш 

Еллар буенча бүлеп,  

2 нче ярдәмче 

программа максатын 

һәм бурычларын 

Программа чараларын тулы күләмдә тормышка ашыру 

түбәндәгеләргә ирешергә мөмкинлек бирәчәк: 

2017 елга: 

каты коммуналь калдыкларның бетерелгән 
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тормышка ашырудан 

көтелә торган соңгы 

нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары) һәм 

аның бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

санкцияләнмәгән чүплекләре өлешен 95 процентка кадәр 

арттырырга; 

Татарстан Республикасы территориясендә Куйбышев һәм 

Түбән Кама сусаклагычлары акваторияләре чикләрендә 

баткан 90 йөзү чарасын тикшерергә; 

2018 елга тупланган 3 зыян объектын бетерергә; 

2022 елга: 

җитештерү һәм куллану процессында барлыкка килгән 

калдыкларның гомуми күләмендә файдаланылган, 

зарарсызландырылган калдыклар өлешен 51 процентка 

кадәр арттырырга; 

каты коммуналь калдыкларны (алга таба – ККК) 

үзәкләштереп җыю системасына кертелгән Татарстан 

Республикасы торак пунктлары (КККны җыю һәм 

транспортлау буенча коммуналь хезмәтләр күрсәтү белән 

тәэмин ителгән пунктлар) өлешен 80 процентка кадәр 

арттырырга; 

барлыкка килгән КККның гомуми саныннан эшкәртелгән 

(сортларга аеру процедурасын үткән) ККК өлешен  

37 процентка кадәр арттырырга; 

барлыкка килгән КККның гомуми саныннан ККК аерым 

җыю һәм эшкәртү (сортларга аеру) процессында 

чыгарылган икенчел ресурслар өлешен 24 процент кадәр 

арттырырга; 

утильләштерелгән чимал (икенчел ресурслар) кабул итү 

буенча эшләүче пунктлар санын 79 берәмлеккә кадәр 

арттырырга; 

КККны аерым җыюны гамәлгә ашыру өчен 

җиһазландырылган контейнер мәйданчыклары өлешен  

50 процентка кадәр арттырырга; 

 

II бүлектәге утыз өченче абзацта «2021» саннарын «2022» саннарына 

алыштырырга;   

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. 2 нче ярдәмче программаның 

ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

2 нче ярдәмче программаны тормышка ашыруны финанслар белән тәэмин 

итүнең гомуми күләме барлыгы 510 935,4 мең сум тәшкил итә, шул исәптән 

484 069,4 мең сумы – Татарстан Республикасы бюджеты акчасы, 26 866,0 мең сумы 

– билгеләнгән тәртиптә бирелә торган федераль бюджет акчасы, шул исәптән: 
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                                                                                                        (мең сум) 

Еллар Барысы * Федераль бюджет 

акчасы 

Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы 

2014 164 187,8 - 164 187,8 

2015 128 940,8 - 128 940,8 

2016 26 902,2 - 26 902,2 

2017 91 627,5 26 866,0 64 761,5 

2018 91 059,8 - 91 059,8 

2019 8 217,3 - 8 217,3 

2020 - - - 

2021 - - - 

2022 - - - 

Барлыгы 510 935,4 26 866,0 484 069,4 
 

*Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, бюджетлар 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 

2 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә; 

 

«2014 – 2021 елларга җир асты байлыкларыннан файдалану өлкәсендә дәүләт 

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

3 нче ярдәмче программа исемендә «2021» саннарын «2025» саннарына 

алыштырырга; 
3 нче ярдәмче программа паспортын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче программа паспорты 

 

Ярдәмче программа 

исеме 

«2014 – 2022 елларга җир асты байлыкларыннан файдалану 

өлкәсендә дәүләт идарәсе» (алга таба – 3 нче ярдәмче 

программа) 

3 нче ярдәмче 

программаның 

дәүләт заказчысы 

Татарстан Республикасының Экология һәм табигый 

байлыклар министрлыгы  

3 нче ярдәмче 

программаның 

максаты 

Татарстан Республикасы территориясендә минераль-чимал 

базасын геологик өйрәнү, торгызу, җир асты байлыкларының 

дәүләт фондын рациональ файдалану өлкәсендә мөнәсә-

бәтләрне җайга салу буенча дәүләт сәясәтен тормышка 

ашыру 

3 нче ярдәмче 

программаның 

бурычлары 

1. Җир асты байлыкларының дәүләт фонды белән нәтиҗәле 

идарә итү һәм аны рациональ файдалану өчен җир асты 

байлыклары турындагы геологик мәгълүмат һәм икътисадны 

минераль-чимал запаслары белән тотрыклы тәэмин итү өчен 

Татарстан Республикасы җир асты байлыкларының  геологик 

өйрәнелүен арттыру. 

consultantplus://offline/ref=FF5A4036302A5FE30E6E5DFCCB9C89A01030857B6A2338C96ACE09435DFBC3E88A00D3CEABAE85783B8EB8l7m6M
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2. Гомумтаралган файдалы казылмалар запасларын гади 

торгызуны тәэмин итү. 

3. Куркыныч геологик процесслар үсү зоналарын һәм җир 

асты сулары пычрану участокларын билгеләү максаты белән  

Татарстан Республикасы территориясен өйрәнү. 
4. Су хуҗалыгы торышы киеренке булган районнарда 

халыкны хуҗалык кирәк-яракларына тотыла һәм эчә торган 

су белән тәэмин итү ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен җир 

астындагы эчә торган су запасын арттыруны тәэмин итү 

3 нче ярдәмче 

программаны 

тормышка ашыру 

вакытлары 

2014 – 2022 еллар 

Еллар буенча бүлеп, 

3 нче ярдәмче 

программаны 

финанслау күләме 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 3 нче 

ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

418 857,2 мең сум* тәшкил итә. 
                                                                                        (мең сум) 

Еллар Акча, барлыгы Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы 

2014 50 000,0 50 000,0 

2015 47 483,8 47 483,8 

2016 40 541,4 40 541,4 

2017 42 332,0 42 332,0 

2018 37 500,0 37 500,0 

2019 51 000,0 51 000,0 

2020 50 000,0 50 000,0 

2021 50 000,0 50 000,0 

2022 50 000,0 50 000,0 

Барлыгы 418 857,2 418 857,2 
 

Еллар буенча бүлеп, 

3 нче ярдәмче 

программа максатын 

һәм бурычларын 

тормышка ашырудан 

көтелә торган соңгы 

нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары) һәм 

аның бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

3 нче ярдәмче программаны тормышка ашыру 2022 елга 

түбәндәгеләргә ирешергә мөмкинлек бирәчәк: 

геология, гидрогеология һәм геоэкология тикшеренүләренең 

яңа мәгълүматлары алынган Татарстан Республикасы 

территориясе мәйданын 27 процентка кадәр арттырырга; 

куркыныч экзоген геологик процесслар (алга таба – КЭГП) 

мониторингы булган Татарстан Республикасы муниципаль 

районнары санын КЭГПның тискәре йогынтысына дучар 

булган Татарстан Республикасы муниципаль районнары 

санына карата мөнәсәбәтен 38 процентка кадәр арттырырга; 

гомумтаралган файдалы казылмаларның ел саен 1дән алып 

8гә кадәр перспективалы участокларын билгеләүне тәэмин 

итәргә; 

Татарстан Республикасы территориясенең гомуми 

consultantplus://offline/ref=FF5A4036302A5FE30E6E5DFCCB9C89A01030857B6A2338C96ACE09435DFBC3E88A00D3CEABAE85783B8EB8l7m6M
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мәйданында геологик мохит мониторингы булган территория 

мәйданын 47 процентка кадәр арттырырга; 

ел саен «Георесурслар» журналының 4 чыгарылышында 

фәнни мәкаләләр урнаштыруны тәэмин итәргә; 

 

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. 3 нче ярдәмче программаның 

ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 3 нче ярдәмче 

программаны финанслауның гомуми күләме 418 857,2  мең сум* тәшкил итә. 
 

 (мең сум) 

Еллар Акча, барлыгы Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы 

2014 50 000,0 50 000,0 

2015 47 483,8 47 483,8 

2016 40 541,4 40 541,4 

2017 42 332,0 42 332,0 

2018 37 500,0 37 500,0 

2019 51 000,0 51 000,0 

2020 50 000,0 50 000,0 

2021 50 000,0 50 000,0 

2022 50 000,0 50 000,0 

Барлыгы 418 857,2 418 857,2 

 

*Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, бюджетлар 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш.»; 

3 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә: 

 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасының су хуҗалыгы комплексын 

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

4 нче ярдәмче программа исемендә «2021» саннарын «2022» саннарына 

алыштырырга; 

4 нче ярдәмче программаның паспортын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Ярдәмче программа паспорты 

 

«Ярдәмче программа 

исеме 
«2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының су 

хуҗалыгы комплексын үстерү» ярдәмче программасында 

(алга таба – 4 нче ярдәмче программа) 
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Дәүләт заказчысы -

яраштыручы 

Татарстан Республикасының Экология һәм табигый 

байлыклар министрлыгы  

Дәүләт заказчылары Татарстан Республикасының Экология һәм табигый 

байлыклар министрлыгы; 

Татарстан Республикасының Төзелеш, архитектура һәм 

торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы; 

«Татарстан Республикасының Баш инвестиция-төзелеш 

идарәсе» дәүләт казна учреждениесе 

4 нче ярдәмче 

программаның 

максатлары 

Татарстан Республикасы су ресурсларын рациональ 

файдалану һәм халыкны һәм икътисад объектларын суның 

тискәре йогынтысыннан сакланган булуын тәэмин итү 

4 нче ярдәмче 

программаның 

бурычлары 

1. Татарстан Республикасы территориясендә су 

мөнәсәбәтләре өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру. 

2. Инженерлык саклау корылмаларын төзү һәм 

реконструкцияләү. 

3. Гидротехника корылмаларының эксплуатацияләү 

ышанычлылыгын аларны куркынычсыз техник хәлгә китерү 

юлы белән арттыру. 

4. Елгаларның үткәрү сәләтен арттыру максаты белән 

аларның юлларын турайту һәм чистарту. 

5. Су объектларын торгызу һәм экологик тернәкләндерү. 

4 нче ярдәмче 

программаны 

тормышка ашыру 

вакытлары 

2014 – 2022 еллар 

4 нче ярдәмче 

программаны 

финанслау күләме 

4 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

3 436 443,9 мең сум* тәшкил итә, шул исәптән  

2 188 560,6 мең сумы – Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы, 1 247 883,3 мең сумы – билгеләнгән тәртиптә бирелә 

торган федераль бюджет акчасы, шул исәптән: 
                                                                                                  (мең сум) 

Еллар Акча, 

барлыгы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты акчасы 

Федераль 

бюджет акчасы 

2014 599 184,9 508 372,8 90 812,1 

2015 153 356,8 94 927,8 58 429,0 

2016 187 234,0 116 113,0 71 121,0 

2017 1 013 376,8 710 467,9 302 908,9 

2018 236 023,5 185 528,8 50 494,7 

2019 260 636,2 189 212,5 71 423,7 

2020 103 005,9 33 574,7 69 431,2 

2021 858 911,8 350 363,1 508 548,7 

2022 24 714,0 - 24 714,0 

Барлыгы 3 436 443,9 2 188 560,6 1 247 883,3 
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*Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, 

тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен 

төзәтмәләр кертелергә тиеш 

Еллар буенча бүлеп, 

4 нче ярдәмче 

программа 

максатларын һәм 

бурычларын 

тормышка ашырудан 

көтелә торган соңгы 

нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары) һәм 

аның бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

4 нче ярдәмче программаны тормышка ашыру 

түбәндәгеләргә ирешергә мөмкинлек бирәчәк: 

2019 елга су объектларын торгызу һәм экологик 

тернәкләндерү эшләре озынлыгын 30,7 километрга кадәр 

арттырырга; 

2020 елга: 

су объектларын торгызу һәм экологик тернәкләндерү 

чараларын тормышка ашыру нәтиҗәсендә яшәүнең экологик 

шартлары яхшыртылачак халык санын 261,1 мең кешегә 

арттырырга; 

су объектларын торгызу һәм экологик тернәкләндерү 

чараларын тормышка ашыру нәтиҗәсендә су төбендәге 

утырмалар уентысы күләмен 225,6 мең куб.метрга кадәр 

арттырырга; 

су объектларын торгызу һәм экологик тернәкләндерү эшләре 

мәйданын 552,5 мең кв.метрга кадәр арттырырга; 

2021 елга: 

суның тискәре йогынтысына дучар булган территорияләрдә 

яшәүче яшәүче халыкның гомуми санында әлеге 

территорияләрдә яшәүче, суларның тискәре йогынтысыннан 

саклауны арттыру буенча чаралар үткәрү нәтиҗәсендә 

сакланылган халык өлешен 73,0 процентка кадәр 

арттырырга; 

куркынычсызлыгы канәгатьләндерми һәм куркыныч 

дәрәҗәдә булган, куркынычсыз техник хәлгә китерелгән 

гидротехника корылмалары санын 75 берәмлеккә 

арттырырга;  

куркынычсызлыгы канәгатьләндерми һәм куркыныч 

дәрәҗәдә булган гидротехника корылмаларының гомуми 

санында куркынычсыз техник хәлгә китерелгән 

гидротехника корылмалары өлешен 55 процентка кадәр 

арттырырга; 

2022 елга: 

инженерлык саклавының һәм ярны ныгытуның төзеклән-

дерелгән яңа корылмалары озынлыгын 17,7 километрга 

кадәр арттырырга; 

су объектларыннан файдалану хокукларын судан 

файдалануны гамәлгә ашыру өчен сатып алуны күздә тоткан 

кулланучыларның гомуми санында билгеләнгән тәртиптә 

бирелгән файдалану хокуклары нигезендә су 

объектларыннан файдалануны гамәлгә ашыручы су 
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кулланучылар өлешен 99 процентка кадәр арттырырга; 

федераль милектәге су объектларыннан файдалану өчен 

түләү суммаларының расланган план мәгънәләренә карата су 

объектларыннан файдалану өчен түләү суммаларының 

Россия Федерациясе бюджет системасына фактта керү 

күләме чагыштырмасын 94 проценттан ким булмаган 

дәрәҗәдә сакларга; 

су алу корылмаларының гомуми санында суны исәпкә алу 

системалары белән җиһазландырылган су алу корылмалары 

өлешен 96 процентка кадәр арттырырга»; 

 
II бүлектә: 

илле беренче абзацта «2021» саннарын «2022» саннарына алыштырырга;  

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
 

«III. 4 нче ярдәмче программаның 

ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү  
 

4 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 3 436 443,9 мең 

сум* тәшкил итә, шул исәптән 2 188 560,6 мең сумы – Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы, 1 247 883,3 мең сумы – билгеләнгән тәртиптә бирелә торган 

федераль бюджет акчасы. 

 
 (мең сум) 

Еллар Акча, барлыгы Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы 

Федераль бюджет 

акчасы 

2014 599 184,9 508 372,8 90 812,1 

2015 153 356,8 94 927,8 58 429,0 

2016 187 234,0 116 113,0 71 121,0 

2017 1 013 376,8 710 467,9 302 908,9 

2018 236 023,5 185 528,8 50 494,7 

2019 260 636,2 189 212,5 71 423,7 

2020 103 005,9 33 574,7 69 431,2 

2021 858 911,8 350 363,1 508 548,7 

2022 24 714,0 - 24 714,0 

Барлыгы 3 436 443,9 2 188 560,6 1 247 883,3 

 

*Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, тиешле 

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

4 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә; 

 

«2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының биологик төрлелеген 

саклау» ярдәмче программасында (алга таба – 5 нче ярдәмче программа): 



26 
 

5 нче ярдәмче программа исемендә «2021» саннарын «2022» саннарына 

алыштырырга: 

5 нче ярдәмче программаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә); 

 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасының аучылык ресурсларын 

торгызу һәм алардан файдалану» ярдәмче программасында (алга таба – 6 нчы 

ярдәмче программа): 

6 нчы ярдәмче программа исемендә «2021» саннарын «2022» саннарына 

алыштырырга; 

6 нчы ярдәмче программаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян итәргә; 

 

«2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының әйләнә-тирә мохитне 

саклау һәм табигатьтән файдалану өлкәсендәге хезмәтләренең эшчәнлеген 

яраштыру» ярдәмче программасында (алга таба – 7 нче ярдәмче программа): 

7 нче ярдәмче программа исемендә «2021» саннарын «2022» саннарына 

алыштырырга; 

7 нче ярдәмче программа паспортын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче программа паспорты 

 

«Ярдәмче 

программа исеме 
«2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының әйләнә-

тирә мохитне саклау һәм табигатьтән файдалану өлкәсендәге 

хезмәтләрнең эшчәнлеген яраштыру» ярдәмче 

программасында (алга таба – 7 нче ярдәмче программа) 

Дәүләт заказчысы Татарстан Республикасының Экология һәм табигый 

байлыклар министрлыгы  

7 нче ярдәмче 

программаның 

максаты 

Әйләнә-тирә мохитне саклау һәм табигатьтән файдалану 

өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

органнары эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген күтәрү 

7 нче ярдәмче 

программаның 

бурычлары 

1. Татарстан Республикасының әйләнә-тирә мохитенә тискәре 

йогынты ясауны киметүне тәэмин итү, экология экспертизасы 

системасын камилләштерү, әйләнә-тирә мохиткә йогынты 

ясауны нормалаштыру, әйләнә-тирә мохитенең торышын 

мониторинглау. 

2. Татарстан Республикасы территориясендә җир асты 

байлыкларының дәүләт фондыннан рациональ файдалану һәм 

минераль-чимал базасын геологик өйрәнү һәм торгызу 

өлкәсендә мөнәсәбәтләрне җайга салу. 

3. Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының 

табигать саклау законнары таләпләре үтәлешенә комплекслы 

төбәк дәүләт экология күзәтчелеген тәэмин итү. 

4. Табигатьтән файдалану һәм әйләнә-тирә мохитне саклау 
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өлкәсендә дәүләт функцияләрен нәтиҗәле тормышка 

ашыруны тәэмин итү 

7 нче ярдәмче 

программаны 

тормышка ашыру 

вакытлары 

2014 – 2022 еллар 

7 нче ярдәмче 

программаны 

финанслау күләме 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 7 нче 

ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

2 016 997,5  мең сум* тәшкил итә.  
 (мең сум) 

Еллар Акча, барлыгы  Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы 

2014 183 317,7 183 317,7 

2015 232 804,6 232 804,6 

2016 229 556,8 229 556,8 

2017 250 609,3  250 609,3  

2018 259 938,2 259 938,2 

2019 218 454,9 218 454,9 

2020 213 550,0 213 550,0 

2021 214 383,0 214 383,0 

2022 214 383,0 214 383,0 

Барлыгы 2 016 997,5 2 016 997,5 

* Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, 

Татарстан Республикасы бюджеты мөмкинлекләрен исәпкә 

алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш 

Еллар буенча бү-

леп, 7 нче ярдәмче 

программа мак-

сатын һәм бурыч-

ларын тормышка 

ашырудан көтелә 

торган соңгы 

нәтиҗәләр (нәти-

җәләрне бәяләү 

индикаторлары) 

һәм аның бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

7 нче ярдәмче программаны тормышка ашыру түбәндәгеләргә 

ирешергә мөмкинлек бирәчәк: 

2022 елга: 

экологияне нормалаштыру өлкәсендә әйләнә-тирә мохиткә 

тискәре йогынты ясауны дәүләт җайга салуына кагылышлы 

әзерләнгән документлар санын 530 данәгә кадәр арттырырга; 

әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендә хуҗалык яки башка 

эшчәнлекне, территорияне планлаштыруны һәм дәүләт 

экология экспертизасы үткәрүне планлаштырганда теркәлгән 

мөрәҗәгатьләр саны белән әзерләнгән килешүләр һәм 

үткәрелгән дәүләт экология экспертизалары саны 

чагыштырмасын 100 процент дәрәҗәсендә тәэмин итәргә;  

стационар чыганаклардан чыга торган пычраткыч 

матдәләрнең гомуми санында тотылган һәм 

зарарсызландырылган атмосфера һавасын пычраткыч 

матдәләр өлеше үсешен 60,8 процентка кадәр арттырырга; 

тикшерелгән автомобильләрнең гомуми санында эшләп 

чыгарылган газларында пычраткыч матдәләр артык күп 
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булган автотранспорт чаралары өлешен 11,3  процентка кадәр 

киметергә; 

су чыгаруның гомуми күләмендә пычранган (чистартылмаган) 

агыза торган сулар өлешен 11,4 процентка кадәр киметергә; 

яңадан культивацияләнә торган җирләр өлешен 45 процентка 

кадәр арттырырга; 

табигатьтән файдалану һәм әйләнә-тирә мохитне саклау 

өлкәсендә билгеле булган бозулар арасыннан бетерелгән 

бозулар өлешен кимендә 96 процентка кадәр тәэмин итәргә; 

салынган штрафлардан алынган акча өлешен 70 процентка 

кадәр тәэмин итәргә; 

«Халык контроле» дәүләт мәгълүмат системасына кергән 

«Гариза хәл ителгән» статусы бирелгән гаризалар өлешен  

50 процентка кадәр тәэмин итәргә; 

«Халык контроле» дәүләт мәгълүмат системасында «Гариза 

хәл ителгән» статусы бирелгән һәм «Вакытында үтәлмәгән» 

статусы белән хәбәрнамәләр булмау; 

җитештерү һәм куллану калдыкларын рөхсәтсез урнаштыру 

нәтиҗәсендә пычранган җир кишәрлекләренең гомуми 

мәйданыннан төзекләндерелгән җир кишәрлекләре өлешен  

85 процентка кадәр тәэмин итәргә; 

административ җәзаларның гомуми санында кисәтүләр 

өлешен кимендә 10 процент тәэмин итәргә; 

тышкы мохитнең (су, һава һәм туфрак) сайлап алынган 

пробалары санын 35 190 данәгә кадәр арттырырга; 

тышкы мохитнең (су, һава һәм туфрак) сайлап алынган 

пробаларына үткәрелгән лаборатория анализлары санын 

64 490 данәгә арттырырга; 

нефть скважиналарын эзләү-тикшерү һәм эксплуатация 

бораулавының планлаштырылган күләме үтәлешен  

100 процентка кадәр тәэмин итәргә; 

үткәрелгән дәүләт экспертизаларында геология разведкасы 

эшләренең нәтиҗәләре турында хисаплар әзерләүне  

100 процентка кадәр тәэмин итәргә; 

мөрәҗәгатьләрнең гомуми санында геологик мәгълүмат 

бирүгә канәгатьләндерелгән заявкалар санын 99 процентка 

кадәр арттырырга; 

җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын алуга  

каралган гаризалар санында бирелгән лицензияләр санын  

96 процентка кадәр арттырырга; 

Татарстан Республикасының гомумтаралган файдалы 

казылмалар запасларының еллык расланган балансын  

1 баланс итеп (ел саен 2020 елга кадәр) тәэмин итәргә; 

нефть скважиналарын эзләү-тикшерү һәм эксплуатация 
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бораулавының планлаштырылган күләме үтәлешен  

100 процентка кадәр тәэмин итәргә; 

үткәрелгән дәүләт экспертизаларында геология разведкасы 

эшләренең нәтиҗәләре турында хисаплар әзерләүне  

100 процентка кадәр тәэмин итәргә; 

лицензиядә искәртелгән билгеле вакыйгалар килеп чыкканда, 

Россия Федерациясе территориясендә гомумтаралган файдалы 

казылмалар булган җир асты байлыклары участоклары яки 

җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары участокларыннан 

файдаланганда, Татарстан Республикасы бюджетына бер 

тапкыр түләнә торган түләүләр керүне 100 процентка кадәр 

тәэмин итәргә; 

әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендә һәм табигатьтән 

файдалану өлкәсендә административ регламентлары 

расланган дәүләт хезмәтләре һәм тикшерүдә тоту (күзәтчелек 

итү) буенча дәүләт функцияләре өлешен Татарстан 

Республикасы Экология һәм табигый байлыклар 

министрлыгы тарафыннан күрсәтелә торган мондый дәүләт 

хезмәтләренең (дәүләт функцияләренең) гомуми санында  

100 процент дәрәҗәсендә саклап калырга; 

Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан 

Республикасы Премьер-министры, Татарстан Республикасы 

Президенты Аппараты Җитәкчесе, Татарстан Республикасы 

Премьер-министры урынбасарлары йөкләмәләренең гомуми 

күләмендә аларның йөкләмәләре Татарстан Республикасы 

Экология һәм табигый байлыклар министрлыгы тарафыннан 

билгеләнгән контроль вакытларда 100 процент үтәлүен 

тәэмин итәргә; 

Татарстан Республикасы законнарында, Татарстан 

Республикасы Президенты указларында, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты карарларында һәм 

боерыкларында бирелгән шәхсиләштерелгән йөкләмәләрнең 

гомуми санында әлеге норматив актлардагы 

шәхсиләштерелгән йөкләмәләре Татарстан Республикасы 

Экология һәм табигый байлыклар министрлыгы тарафыннан 

100 процент үтәлүен тәэмин итәргә; 

Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар 

министрлыгына кергән гражданнар мөрәҗәгатьләренең 

гомуми күләмендә гражданнарның әйләнә-тирә мохитне 

саклау һәм табигатьтән файдалану өлкәсенә караган, элегрәк 

язма җаваплар бирелгән язма яңадан кергән мөрәҗәгатьләре 

өлешен 0 процент дәрәҗәсендә сакларга; 

әйләнә-тирә мохитне саклау һәм табигатьтән файдалану 

өлкәсендә идарә итүгә дәүләт заказын 100 процент үтәүне 
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тәэмин итәргә; 

төзелгән контрактларның гомуми кыйммәтендә сатып 

алуларның үткәрелмәгән конкурентлы ысуллары нәтиҗәләре 

буенча төзелгән контрактлар кыйммәте өлешен  

12 процент дәрәҗәсендә тәэмин итәргә»; 

 

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 

«III. 7 нче ярдәмче программаның 

ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү  
 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 7 нче ярдәмче 

программаны финанслауның гомуми күләме 2 016 997,5 мең сум* тәшкил итә.  
 

 (мең сум) 

Еллар Акча, барлыгы Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы 

2014 183 317,7 183 317,7 

2015 232 804,6 232 804,6 

2016 229 556,8 229 556,8 

2017 250 609,3  250 609,3  

2018 259 938,2 259 938,2 

2019 218 454,9 218 454,9 

2020 213 550,0 213 550,0 

2021 214 383,0 214 383,0 

2022 214 383,0 214 383,0 

Барлыгы 2 016 997,5 2 016 997,5 

 

*Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, Татарстан 

Республикасы бюджеты мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш.»; 

7 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә; 

 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасының әйләнә-тирә мохитен 

саклау, табигать ресурсларын торгызу һәм файдалану» дәүләт программасы 

кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасына бюджет 

инвестицияләре һәм аларны капиталь ремонтлау» ярдәмче программасында (алга 

таба – 8 нче ярдәмче программа): 

8 нче ярдәмче программа исемендә «2021» саннарын «2022» саннарына 

алыштырырга; 

8 нче ярдәмче программа паспортында: 

 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 8 нче ярдәмче программаны финанслау 

күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп, 8 нче ярдәмче 

программаны 

финанслау күләме 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 8 нче 

ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

471 324,0 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 

2015 елда – 89 480,0 мең сум; 

2016 елда – 344 609,6 мең сум; 

2017 елда – 5 438,2 мең сум; 

2019 елда – 31 796,2 мең сум. 

Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм  аларга, 

Татарстан Республикасы бюджеты мөмкинлекләрен исәпкә 

алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 

 

«Еллар буенча бүлеп, 8 нче ярдәмче программа максатын һәм бурычларын 

тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары) һәм аның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар буенча бүлеп, 

8 нче ярдәмче 

программа максатын 

һәм бурычларын 

тормышка ашырудан 

көтелә торган соңгы 

нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары) һәм 

аның бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

8 нче ярдәмче программаны тормышка ашыру 

түбәндәгеләргә ирешергә мөмкинлек бирәчәк: 

2016 елга Татарстан Республикасының әйләнә-тирә 

мохитне саклау, табигать ресурсларын торгызу һәм 

алардан файдалану өлкәсендә 2 социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасы объектына ремонт ясарга; 

2019 елга Татарстан Республикасының әйләнә-тирә 

мохитне саклау, табигать ресурсларын торгызу һәм 

алардан файдалану өлкәсендә 10 социаль һәм инженерлык 

инфраструктурасы объектын булдырырга»; 
 

 

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
 

«III. 8 нче ярдәмче программаның 

ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 8 нче ярдәмче 

программаны финанслауның гомуми күләме 471 324,0 мең сум тәшкил итә, шул 

исәптән: 
(мең сум) 

Еллар Акча, барлыгы Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы 

2015 89 480,0 89 480,0 

2016 344 609,6 344 609,6 

2017 5 438,2 5 438,2 

2019 31 796,2 31 796,2 

Барлыгы 471 324,0 471 324,0 
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Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, Татарстан 

Республикасы бюджеты мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш.»; 

8 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          

вазыйфаларын башкаручы       Р.К.Нигъмәтуллин 

 

 


