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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «2014 – 2021 елларга 
Татарстан Республикасы халкын 
сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь 
хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән 
тәэмин итү» дәүләт программасын 
раслау турында» 2014 ел, 30 апрель,  
289 нчы карарына үзгәрешләр кертү 
хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2021 елларга 

Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык 

хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт программасын раслау турында»  

2014 ел, 30 апрель, 289 нчы карарына (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2014 ел, 13 декабрь, 985 нче; 2015 ел, 20 март, 179 нчы; 2015 ел,  

15 сентябрь, 677 нче; 2015 ел, 9 декабрь, 931 нче; 2016 ел, 31 май, 362 нче; 2016 ел, 

21 сентябрь, 669 нчы; 2016 ел, 20 декабрь, 954 нче; 2017 ел, 18 февраль, 102 нче; 

2017 ел, 30 май, 322 нче; 2017 ел, 26 июнь, 434 нче; 2017 ел, 27 сентябрь, 728 нче; 

2017 ел, 6 октябрь, 765 нче; 2018 ел, 17 гыйнвар, 9 нчы; 2018 ел, 30 март, 198 нче; 

2018 ел, 11 июнь, 450 нче; 2018 ел, 22 сентябрь, 840 нчы; 2018 ел, 24 сентябрь, 841 

нче; 2018 ел, 20 декабрь, 1183 нче; 2019 ел, 6 февраль, 79 нчы; 2019 ел, 29 март, 240 

нчы; 2019 ел, 16 апрель, 300 нче; 2019 ел, 6 июнь, 475 нче  карарлары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

исемендә һәм 1 пунктта «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 2022 елларга» 

сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы 

халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән 

тәэмин итү» дәүләт программасында (алга таба – Программа): 
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Программа исемендә «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 2022 елларга» 

сүзләренә алмаштырырга; 

Программа паспортында: 

«Дәүләт программасы исеме» юлында «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 

2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

«Программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 

«Программаны 

тормышка 

ашыру 

вакытлары һәм 

этаплары 

2014 – 2022 еллар. 

I этап: 2014 – 2016 еллар; 

II этап: 2017 – 2022 еллар»; 

 

«Ярдәмче программалар исемлеге» юлында: 

1, 2, 3, 7, 8 пунктларда «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 2022 елларга» 

сүзләренә алмаштырырга; 

5 пунктта «2014 – 2021 елларда» сүзләрен «2014 – 2022 елларда» сүзләренә 

алмаштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре» 

һәм «Программа максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан көтелә торган 

соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм Программаның бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
  

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре  

Программаны финанслауның гомуми күләме 141 428 388,6 мең 

сум тәшкил итә, шул исәптән: 
 

(мең сум) 
Ел Барысы 

акча 

Татарстан 

Респуб-

ликасы  
бюджеты 

акчасы 

 

Җәлеп итәргә планлаштырыла торган түбәндәгеләр акчасы 

федераль 

бюджет 

акчасы 

Торак-коммуналь 

хуҗалыкны 

реформалаш-
тыруга булышлык 

күрсәтү фонды – 

дәүләт 
корпорациясе 

«Моношә-

һәрләрне 

үстерү 
фонды» 

коммерциягә 

карамаган 
оешмасы 

җирле 

бюджетлар 

бюджеттан 

тыш 

чыганак-
лар 

2014 8096056,1 2455333,2 93697,7 2305397,7 - 1071945,0 2169682,5 

2015 13058360,5 8216205,3 476375,4 943296,5 - 1072931,0 2349552,3 

2016 13108832,9 7963565,2 527497,6 998546,7 160612,4 1071474,0 2387136,9 

2017 20502224,4 13281914,1 2930203,5 437361,5 369706,2 791449,6 2691589,6 

2018 20216801,2 12814081,1 1567239,6 - 431867,2 1358916,7 4044696,6 

2019 22821082,8 15036843,0 2684109,8 - 239388,7 1072931,0 3787810,3 

2020 14510513,9 7687357,9 1962414,7 - - 1072931,0 3787810,3 

2021 14504871,2 8244919,9 1399210,0 - - 1072931,0 3787810,3 

2022 14609645,7 8477014,3 1271890,1 - - 1072931,0 3787810,3 

Бар-
лыгы 

141428388,6 84177234,0 12912638,4 4684602,4 1201574,5 9658440,3 28793899,1 

 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен 

төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 
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Программа 

максатларын һәм 

бурычларын 

тормышка ашы-

рудан көтелә 

торган соңгы 

нәтиҗәләр (нәти-

җәләрне бәяләү 

индикаторлары) 

һәм Программа-

ның бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

Программа чараларын тормышка ашыру түбәндәгеләргә ирешергә 

мөмкинлек бирәчәк:  

2016 ел ахырына: 

950 ятим баланы һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган 

баланы, ятим балалар һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган 

балалар арасындагы затларны торак урыннар белән тәэмин итүгә; 

218 яшь гаиләнең торак шартларын яхшыртуга; 

торак фондының гомуми күләмендә искергән һәм авария 

хәлендәге торак фонды өлешен 0,8 процентка кадәр киметүгә; 

2023 елга: 

Татарстан Республикасының уртача бер кешесенә туры килә 

торган торак урыннарның гомуми мәйданын 28,9 метрга кадәр 

арттыруга; 

Татарстан Республикасы торак фондының гомуми мәйданында 

барлык төр уңайлыклар белән тәэмин ителгән торак фонды 

мәйданы өлешен 77,4 процентка кадәр арттыруга; 

күпфатирлы йортларда бер кешегә салкын суны чагыштырма 

тотуны 35,2 куб.метрга кадәр, бер кешегә кайнар суны  

17,0 куб.метрга кадәр, җылылык энергиясен елга 1 кв.метр 

мәйданга 0,198 Гкал кадәр киметергә; 

тапшырылган җылылык энергиясенең гомуми күләмендә аны 

тапшырганда булган югалтулар өлешен 12,4 процентка кадәр 

киметергә»; 

 
Программаның 2 бүлегендә: 
уникенче абзацта «2021 елга» сүзләрен төшереп калдырырга; 
унсигезенсе абзацта «2014 – 2021 елларда» сүзләрен «2014 – 2022 елларда» 

сүзләренә алмаштырырга; 
егерме беренче абзацта «2017 – 2021 еллар» сүзләрен «2017 – 2022 еллар» 

сүзләренә алмаштырырга; 
егерме җиденче абзацта «28,5» саннарын «28,9» саннарына алмаштырырга; 
егерме сигезенче абзацта «77,1» саннарын «77,4» саннарына алмаштырырга; 
егерме тугызынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«күпфатирлы йортларда бер кешегә салкын суны чагыштырма тотуны 35,2 

куб.метрга кадәр, бер кешегә кайнар суны 17,0 куб.метрга кадәр, җылылык 

энергиясен елга 1 кв.метр мәйданга 0,198 Гкал кадәр киметергә;»; 

утызынчы абзацта «12,6» саннарын «12,4» саннарына алмаштырырга; 

2.1 бүлекчәнең беренче һәм дүртенче абзацларында «2014 – 2021 елларга» 

сүзләрен «2014 – 2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

2.2 бүлекчәдә: 

беренче абзацта «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 2022 елларга» 

сүзләренә алмаштырырга; 

сигезенче абзацта «2021 ел ахырына» сүзләрен «2022 ел ахырына» сүзләренә, 

«2 486» саннарын «2 789» саннарына алмаштырырга; 
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2.3 бүлекчәнең беренче абзацында «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 

2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

2.5 бүлекчәнең беренче абзацында «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 

2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

2.7 бүлекчәнең беренче абзацында «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 

2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

2.8 бүлекчәнең беренче абзацында «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 

2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 
Программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«3. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Программаны тормышка ашыруны фаразланган финанслар белән тәэмин итү 
Татарстан Республикасы бюджеты һәм билгеләнгән тәртиптә җәлеп итәргә 
планлаштырыла торган федераль бюджет, «Торак-коммуналь хуҗалыкны 
реформалаштыруга булышлык күрсәтү фонды – дәүләт корпорациясе, 
«Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциячел булмаган оешмасы, җирле 
бюджетлар һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы исәбеннән гамәлгә ашырыла. 

2014 – 2022 елларда Программаны финанслауның фаразланган гомуми күләме 

141 428 388,6 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

 
(мең сум) 

Ел Барысы 

акча 

Татарстан 

Респуб-

ликасы  

бюджеты 

акчасы 

 

Җәлеп итәргә планлаштырыла торган түбәндәгеләр акчасы 

федераль 

бюджет 

акчасы 

Торак-

коммуналь 

хуҗалыкны 

реформалаш-

тыруга 

булышлык 

күрсәтү 

фонды – 

дәүләт 

корпорациясе 

«Моношә-

һәрләрне 

үстерү 

фонды» 

коммер-

циягә 

карамаган 

оешмасы 

җирле 

бюджетлар 

бюджеттан 

тыш 

чыганак-

лар 

2014 8096056,1 2455333,2 93697,7 2305397,7 - 1071945,0 2169682,5 

2015 13058360,5 8216205,3 476375,4 943296,5 - 1072931,0 2349552,3 

2016 13108832,9 7963565,2 527497,6 998546,7 160612,4 1071474,0 2387136,9 

2017 20502224,4 13281914,1 2930203,5 437361,5 369706,2 791449,6 2691589,6 

2018 20216801,2 12814081,1 1567239,6 - 431867,2 1358916,7 4044696,6 

2019 22821082,8 15036843,0 2684109,8 - 239388,7 1072931,0 3787810,3 

2020 14510513,9 7687357,9 1962414,7 - - 1072931,0 3787810,3 

2021 14504871,2 8244919,9 1399210,0 - - 1072931,0 3787810,3 

2022 14609645,7 8477014,3 1271890,1 - - 1072931,0 3787810,3 

Бар-

лыгы 

141428388,6 84177234,0 12912638,4 4684602,4 1201574,5 9658440,3 28793899,1 

 

Программаның юнәлешләре буенча финанслау күләмнәре, тиешле бюджетлар 

мөмкинлекләреннән чыгып, ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Программаның барлык чыганаклар исәбеннән ресурслар белән тәэмин 

ителеше һәм Программаны тормышка ашыру өчен Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнарының фаразланган бәясе аңа теркәлгән кушымтада бирелә.»; 
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Программаның 4 бүлегендәге 4.7 нче пунктында «2014 – 2021 елларга» 

сүзләрен «2014 – 2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

 

Программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә); 

 
«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән 

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

1 нче ярдәмче программа исемендә «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 

2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 
1 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программаның исеме» юлында «2014 – 2021 елларга» сүзләрен 

«2014 – 2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 
«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Ярдәмче 

программаны 

тормышка ашыру 

вакытлары һәм 

этаплары 

2014 – 2022  еллар. 

I этап: 2014 – 2015 еллар; 

II этап: 2016 – 2022  еллар»; 

 
«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре һәм 

чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп, Програм-

маны финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме                           

1 452 329,2 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән:  
(мең сум) 

Ел Барлык 

акча 

Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 

Респуб-

ликасы  

бюджеты 

акчасы 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган 

федераль 

бюджет  

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган 

җирле 

бюджетлар 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган 

бюджеттан 

тыш 

чыганаклар 

2014 172 665,2 48 881,1 10 291,29 - 113 492,8 

2015 150616,3 48407,5 11958,04 - 90250,8 

2016 221114,6 49907,58 16701,23 - 154505,8 

2017 167497,6 48711,78 5137,99 - 113647,8 

2018 216550,2 49165,0 14685,98 - 152699,2 

2019 136885,3 50000,0 7885,3 - 79000,0 

2020 129000,0 50000,0 * - 79000,0 

2021 129000,0 50000,0 * - 79000,0 

2022 129000,0 50000,0 * - 79000,0 

Барлыгы 1452329,2 445073,0 66659,8 - 940596,4 

 

* Чараларны финанслау күләмнәре Россия Федерациясенең 
Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгында 
конкурс нигезендә сайлап алуны үтү йомгаклары буенча ел 
саен тәгаенләнергә тиеш.»; 
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«Ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан 

көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлының икенче абзацына «2022 елда – 30 гаилә;» 

сүзләрен өстәргә; 

1 нче ярдәмче программаның 2 бүлегендә: 

уникенче абзацта «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 2022 елларга» 

сүзләренә алмаштырырга; 

ундүртенче абзацта «2016 – 2021еллар» сүзләрен «2016 – 2022» сүзләренә 

алмаштырырга; 

1 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 1 452 329,2 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән түбәндәгеләр исәбеннән: 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы – 441 073,0 мең сум; 

бер бала туганда (уллыкка алганда) Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән социаль түләүләр – 4 000,0 мең сум; 

федераль бюджет акчасы – 66 659,8 мең сум; 

яшь гаиләләрнең үз һәм заем акчасы – 940 596,4 мең сум; 

шул исәптән еллар буенча: 

 
(мең сум) 

Ел Барлык акча Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 

Респуб-ликасы  

бюджеты акчасы 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган федераль 

бюджет  

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган җирле 

бюджетлар 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган 

бюджеттан тыш 

чыганаклар 

2014 172 665,2 48 881,1 10 291,29 - 113 492,8 

2015 150616,3 48407,5 11958,04 - 90250,8 

2016 221114,6 49907,58 16701,23 - 154505,8 

2017 167497,6 48711,78 5137,99 - 113647,8 

2018 216550,2 49165,0 14685,98 - 152699,2 

2019 136885,3 50000,0 7885,3 - 79000,0 

2020 129000,0 50000,0 * - 79000,0 

2021 129000,0 50000,0 * - 79000,0 

2022 129000,0 50000,0 * - 79000,0 

Барлыгы 1452329,2 445073,0 66659,8 - 940596,4 

 

Чараларны финанслау күләмнәре Россия Федерациясенең Төзелеш һәм торак-

коммуналь хуҗалык министрлыгында конкурс нигезендә сайлап алуны үтү 

йомгаклары буенча ел саен тәгаенләнергә тиеш. 
Ярдәмче программаны федераль бюджет акчасы исәбеннән ел саен 

финанслауның фаразланган (фаразланыла торган) күләмнәрен исәпләү түбәндәге 
формула буенча гамәлгә ашырыла: 

 

Р + М 

Ф = ——— × У, 

1 – У 
 

монда: 
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Ф – Ярдәмче программа чараларын финанслашу өчен ел саен җәлеп ителә 
торган федераль бюджет акчасының иң чик күләме; 

Р – Ярдәмче программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 
исәбеннән ел саен финанслау күләме; 

М – Ярдәмче программаны муниципаль берәмлекләр бюджетлары акчасы 
исәбеннән ел саен финанслау күләме; 

У – Татарстан Республикасы чыгым йөкләмәләрен субсидияләр исәбеннән 
финанслашу дәрәҗәсе. 

Татарстан Республикасы чыгым йөкләмәләрен субсидияләр исәбеннән 
финанслашу дәрәҗәсенең мәгънәсе түбәндәге формула буенча билгеләнә: 

 

  0,3 

У = ———, 

    РБО 
 

монда РБО – чираттагы финанс елына Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

«Россия Федерациясе субъектларының бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 

дотацияләрне бүлү турында» 2004 елның 22 ноябрендәге 670 номерлы карары белән 

расланган Россия Федерациясе субъектларының бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә дотацияләрне бүлү методикасы нигезендә исәпләп чыгарылган Татарстан 

Республикасының хисап бюджет тәэминаты дәрәҗәсе. 

Ярдәмче программаны планлаштырыла торган елларда федераль бюджет 

акчасы исәбеннән финанслауның факттагы күләме Россия Федерациясе Хөкүмәте 

тарафыннан вәкаләт бирелгән федераль башкарма хакимият органы үткәрә торган 

конкурс нигезендә сайлап алулар йомгаклары буенча билгеләнә.»; 

1 нче ярдәмче программаның 5 бүлегендәге сигезенче абзацта «2014 – 2021 

елларда» сүзләрен – «2014 – 2022 елларда» сүзләренә, «мохтаҗ 461 яшь гаиләне» 

сүзләрен «мохтаҗ 473 яшь гаиләләр» сүзләренә алмаштырырга; 

1 нче ярдәмче программага теркәлгән 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян 

итәргә (карарга теркәлә); 

1 нче ярдәмче программага 2 нче кушымтада: 

нумерация башисемендә, исемендә һәм 1 пунктта  «2014 – 2021 елларга» 

сүзләрен «2014 – 2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

1 нче ярдәмче программага 3 нче кушымтада: 

нумерация башисемендә, исемендә һәм 1 пунктта  «2014 – 2021 елларга» 

сүзләрен «2014 – 2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән 

тәэмин итү» ярдәмче программасын тормышка ашыру кысаларында яшь гаиләләргә 

торак сатып алуга социаль түләүләр бирү кагыйдәләренә 1 нче һәм 2 нче 

кушымталарны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга теркәләләр); 

1 нче ярдәмче программага 4 нче кушымтада: 

нумерация башисемендә, исемендә һәм 1 пунктта  «2014 – 2021 елларга» 

сүзләрен «2014 – 2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән 

тәэмин итү» ярдәмче программасын тормышка ашыру кысаларында торак сатып алу 
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(төзү) өчен бирелә торган социаль түләү күләменнән артып китә торган өлештә 

торакның исәпләнгән (уртача) кыйммәтен түләү өчен җитәрлек керемнәре яки 

башка акчасы булган яшь гаиләне тану тәртибенә һәм шартларына теркәлгән 

кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян итәргә; 

1 нче ярдәмче программага теркәлгән 5 нче кушымтаның нумерация 

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

алмаштырырга; 

1 нче ярдәмче программага 6 нчы кушымтада: 

нумерация башисемендә, исемендә һәм 1 пунктта  «2014 – 2021 елларга» 

сүзләрен «2014 – 2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән 

тәэмин итү» ярдәмче программасында катнашучы яшь гаиләгә бер бала туганда 

(уллыкка алынганда) өстәмә социаль түләү бирү кагыйдәләренә теркәлгән 1 – 3 нче 

кушымталарны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян итәргә; 

 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында ятим балаларны һәм ата-ана 

кайгыртуыннан мәхрүм калган балаларны, ятим балалар һәм ата-ана кайгыртуыннан 

мәхрүм калган балалар арасындагы затларны торак урыннар белән тәэмин итү» 

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

2 нче ярдәмче программаның исемендә «2014 – 2021 елларга» сүзләрен  

«2014 – 2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

2 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программа исеме» һәм «Ярдәмче программаны тормышка ашыру 

вакытлары һәм этаплары» юлларында «2014 – 2021 еллар» сүзләрен «2014 –  

2022 еллар» сүзләренә алмаштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләме 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме  

3 277 772,6 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 2 788 770,6 мең 

сум, җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет 

акчасы исәбеннән – 489 002,0 мең сум. 
                                                                                            (мең сум) 

Ел Барлыгы Шул исәптән 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

акчасы 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган федераль 

бюджет акчасы 

2014 317134,6 233728,2 83406,4 

2015 356421,4 269811,0  86610,4 

2016 339182,8 288697,8 50485,0 

2017 346724,6 302844,0 43880,6 

2018 355286,2 314957,8 40328,4 

2019 373231,9 328501,0 44730,9 

2020 387504,1 340984,0 46520,1 
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2021 401143,5 354623,4 46520,1 

2022 401143,5 354623,4 46520,1 

Барлыгы 3277772,6 2788770,6 489002,0 

 

Искәрмә: 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) һәм Ярдәмче программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» 

юлында: 

беренче абзацта «2021 ел ахырына» сүзләрен «2022 ел ахырына» сүзләренә 

алмаштырырга; 

икенче абзацта «2 486» саннарын «2 789» саннарына алмаштырырга; 

өченче абзацта «26,9» саннарын «27,9» саннарына алмаштырырга; 

2 нче ярдәмче программаның 1 бүлегенә түбәндәге эчтәлекле яңа абзац 

өстәргә: 

«2022 елда – ятим балалар арасыннан 1 086 гражданның.»; 

2 нче ярдәмче программаның 2 бүлегендәге алтынчы абзацта «2021 елда» 

сүзләрен «2022 елда» сүзләренә алмаштырырга; 

2 нче ярдәмче программаның 3 нче бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү  

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 3 277 772,6 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

2 788 770,6 мең сум, җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 489 002,0 мең сум: 

 
(мең сум) 

Ел Барлыгы Шул исәптән 

Татарстан Республикасы 

бюджеты 

акчасы 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган 

федераль бюджет акчасы 

2014 317134,6 233728,2 83406,4 

2015 356421,4 269811,0 86610,4 

2016 339182,8 288697,8 50485,0 

2017 346724,6 302844,0 43880,6 

2018 355286,2 314957,8 40328,4 

2019 373231,9 328501,0 44730,9 

2020 387504,1 340984,0 46520,1 

2021 401143,5 354623,4 46520,1 

2022 401143,5 354623,4 46520,1 

Барлыгы 3277772,6 2788770,6 489002,0 
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Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, тиешле 

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

2 нче ярдәмче программага кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян 

итәргә; 

 

«2014 – 2021 елларга территорияләрне комплекслы үзләштерү һәм үстерү 

проектларын тормышка ашыру» ярдәмче программасында (алга таба – 3 ярдәмче 

программасы): 

3 нче ярдәмче программа исемендә «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 

2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

3 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программа исеме» юлында «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 

2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» һәм 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау күләме» 

юлларын юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче 

программаны 

тормышка ашыру 

вакытлары һәм 

этаплары 

2014 – 2022 еллар. 

I этап: 2014 – 2015 еллар; 

II этап: 2016 – 2022  еллар 

Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп, Ярдәмче 

программаны 

финанслау күләме 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме                           

6 914 797,0 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 
                                                                                                                          (мең сум) 

Ел Барысы 

акча 

Шул исәптән   

Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы  

җәлеп итәргә планлаштыра 

торган федераль бюджет 

акчасы 

2014 - - - 

2015 539724,23 161917,27 377806,96 

2016 657587,71 197276,31 460311,40 

2017 2559239,13 767771,73 1791467,40 

2018 1733178,9 519953,7 1213225,2 

2019 1425067,1 427520,2 997546,9 

2020 * * * 

2021 * * * 

2022 * * * 
Барлыгы 6914797,0 2074439,2 4840357,9 

 

*Чараларны финанслау күләмнәре Россия Федерациясе 

субъектлары арасында субсидияләрне бүлү нәтиҗәләре буенча 

ел саен тәгаенләнергә тиеш»; 

 

«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын 

тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары)» юлының җиденче абзацында «2021 елга» сүзләрен «2022 елга» 

сүзләренә алмаштырырга; 
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3 нче ярдәмче программаның 2 бүлегендә: 

егерменче абзацта «2014 – 2021 елларда» сүзләрен «2014 – 2022 елларда» 

сүзләренә алмаштырырга; 

егерме өченче абзацта «2016 – 2021 еллар» сүзләрен «2016 – 2022 еллар» 

сүзләренә алмаштырырга; 

егерме дүртенче абзацта «2020 ел йомгаклары буенча» сүзләрен «2022 ел 

йомгаклары буенча» сүзләренә алмаштырырга; 

«2021» юлыннан соң 3 нче ярдәмче программаның 3 бүлегендәге таблицага 

түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә: 

 

«2022 * * *»; 

 

3 нче ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә); 

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

«2014 – 2021 елларда Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан 

күпфатирлы йортлардагы гомуми мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча төбәк 

программасы чараларын тормышка ашыру» ярдәмче программасында (алга таба – 4 

нче ярдәмче программа): 

4 нче ярдәмче программа исемендә «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 

2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

4 нче ярдәмче программаның икенче абзацында «2014 – 2021 еллар» сүзләрен 

«2014 – 2022 еллар» сүзләренә алмаштырырга; 

4 нче ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә); 

 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм 

торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» 

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

5 нче ярдәмче программа исемендә «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 

2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

5 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программа исеме» юлында «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 

2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында 

«2015 – 2021 еллар» сүзләрен «2015 – 2022 еллар» сүзләренә алмаштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме                           

67 939 926,8 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 
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Ярдәмче про-

грамманы фи-

нанслау күләме 

(мең сум) 
Ел Барысы акча 

 
Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 
Республикасы  

бюджеты  
 

җәлеп итәргә 
планлаштырыла 

торган 
федераль 
бюджет 

 

җәлеп итәргә 
планлаштырыла 

торган 
«Моношәһәрләрне 

үстерү фонды» 
коммерциягә 

карамаган 
оешмасы 

2015 6582911,4 6582911,4 - - 

2016 5345267,0 5184654,6 - 160612,4 

2017 8191012,5 7821306,33 - 369706,17 

2018 11247266,5 10516399,3 299000,0 431867,2 

2019 14340524,4 12467189,0 1633946,7 239388,7 

2020 7398347,8 5482453,2 1915894,6 - 

2021 7373281,6 6020591,7 1352689,9 - 

2022 7461315,6 6235945,6 1225370,0 - 

Барлыгы 67939926,8 60311451,2 6426901,2 1201574,5 

 

Искәрмә: Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз 

характерында була һәм аларга, төрле дәрәҗәләрдәге 

бюджетларның мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш»; 

 

«Ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан 

көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлында: 

беренче абзацта «2021 ел йомгаклары буенча» сүзләрен «2022 ел йомгаклары 

буенча» сүзләренә алмаштырырга; 

икенче абзацта «46 процентка кадәр» сүзләрен «45,9 процентка кадәр» 

сүзләренә алмаштырырга; 

өченче абзацта «97 процентка кадәр» сүзләрен «97,2 процентка кадәр» 

сүзләренә алмаштырырга; 

дүртенче абзацта «77,1 процентка кадәр» сүзләрен «77,4 процентка кадәр» 

сүзләренә алмаштырырга; 

5 нче ярдәмче программаның 2 бүлегендә: 

тугызынчы абзацта «2021 ел йомгаклары буенча» сүзләрен «2022 ел 

йомгаклары буенча» сүзләренә алмаштырырга; 

унынчы абзацта «46 процентка кадәр» сүзләрен «45,9 процентка кадәр» 

сүзләренә алмаштырырга; 

унберенче абзацта «97,5 процентка кадәр» сүзләрен «97,2 процентка кадәр» 

сүзләренә алмаштырырга; 

уникенче абзацта «76,2 процентка кадәр» сүзләрен «77,4 процентка кадәр» 

сүзләренә алмаштырырга; 

унөченче абзацта «2015 – 2021 еллар» сүзләрен «2015 – 2022» сүзләренә 

алмаштырырга; 
5 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме                           

67 939 926,8 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 

 
(мең сум) 

Ел Барысы акча 
 

Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 
Республикасы  

бюджеты  
 

җәлеп итәргә 
планлаштырыла 
торган федераль 

бюджет 
 

җәлеп итәргә 
планлаштырыла торган 

«Моношәһәрләрне 
үстерү фонды» 

коммерциягә карамаган 
оешмасы 

2015 6582911,4 6582911,4 - - 

2016 5345267,0 5184654,6 - 160612,4 

2017 8191012,5 7821306,33 - 369706,17 

2018 11247266,5 10516399,3 299000,0 431867,2 

2019 14340524,4 12467189,0 1633946,7 239388,7 

2020 7398347,8 5482453,2 1915894,6 - 

2021 7373281,6 6020591,7 1352689,9 - 

2022 7461315,6 6235945,6 1225370,0 - 

Барлыгы 67939926,8 60311451,2 6426901,2 1201574,5 

 

Искәрмә: Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында 

була һәм аларга, төрле дәрәҗәләрдәге бюджетларның мөмкинлекләрен исәпкә алып, 

ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 

5 нче ярдәмче программага 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә 

(карарга теркәлә); 

5 нче ярдәмче программага 2 нче кушымтада: 
нумерация башисемендә һәм исемендә «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 

2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

5 нче таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5 нче таблица 

 

2019 ел 
 

Т/с Муниципаль 

берәмлек исеме 

Чараның исеме Егәрле-

ге 

Җаваплы 

министр-

лык, 

ведомство 

Финанс-

лау чыга-

нагы 

Финанслау,  

мең сум 

(агымдагы 

бәяләрдә) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Коммуналь хуҗалык 

1.1. «Татарстан Республикасы гражданнарын һәркем алырлык һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр 

күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт программасының «Россия гражданнарын сыйфатлы торак-коммуналь 

хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү өчен шартлар тудыру» ярдәмче программасы 

1.1.1. Әлмәт муни-

ципаль районы 

Әлмәт шәһәре канализациясенең 

чистарту корылмаларын реконст-

рукцияләү 

объект ТР 

ТАТКХМ, 

ММИ 

ТРБ 74291,5 

1.1.2. Әлмәт муни-

ципаль районы 

Әлмәт шәһәре канализациясенең 

чистарту корылмаларын реконст-

рукцияләү 

объект ТР 

ТАТКХМ, 

ММИ 

ФБ 102593,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.1 бүлекчә буенча барлыгы 176884,5 

1.2. Моношәһәрләр 

1.2.1. Яр Чаллы 

шәһәре 

«Haier барабан тибындагы кер юу 

машиналары һәм кухня җиһазлары 

заводлары өчен мәйданнан тыш 

челтәрләр» инфраструктурасы 

объектын булдыру 

объект ТР 

ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 114288,3 

1.2.2. Яр Чаллы 

шәһәре 

«Haier барабан тибындагы кер юу 

машиналары һәм кухня җиһазлары 

заводлары өчен мәйданнан тыш 

челтәрләр» инфраструктурасы 

объектын булдыру 

объект ТР 

ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

Фонд 

МГ 

151799,4 

1.2.3. Яр Чаллы 

шәһәре 

«Haier барабан тибындагы кер юу 

машиналары һәм кухня җиһазлары 

заводлары өчен мәйданнан тыш 

челтәрләр. Газ белән тәэмин итү 

челтәре, 1 нче чират» 

инфраструктурасы объектын 

булдыру 

объект ТР 

ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 3301,4 

1.2.4. Яр Чаллы 

шәһәре 

«Haier барабан тибындагы кер юу 

машиналары һәм кухня җиһазлары 

заводлары өчен мәйданнан тыш 

челтәрләр. Газ белән тәэмин итү 

челтәре, 1 нче чират» 

инфраструктурасы объектын 

булдыру 

объект ТР 

ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

Фонд 

МГ 

2674,3 

1.2.5. Түбән Кама 

муниципаль 

районы 

Татарстан Республикасы Түбән 

Кама шәһәрендә «Түбән Кама 

сәнәгать паркы» объектының 

инженерлык челтәрләрен төзү, 1 нче 

этап 

объект ТР 

ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

Фонд 

МГ 

84915,0 

1.2 бүлекчә буенча барлыгы 356978,3 

1.3. «Чиста су» федераль проекты 

1.3.1. Спас 
муниципаль 
районы 

Татарстан Республикасы  Спас 
муниципаль районының Болгар 
шәһәрендә тәүлегенә 5 мең куб.м 
САС төзекләндерү   

тәүлектә 
5 000 

куб.метр  

ТР 

ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

БРТ 5411,4 

1.3.2. Спас 
муниципаль 
районы 

Татарстан Республикасы  Спас 
муниципаль районының Болгар 
шәһәрендә тәүлегенә 5 мең куб.м 
САС төзекләндерү   

тәүлектә 
5 000 

куб.метр 

ТР 

ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ФБ 23069,8 

1.3.3. Татарстан 

Республикасы 

торак 

пунктлары 

Билгеләнмәгән лимит объект ТР 

ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

БРТ 998,5 

1.3.4. Татарстан 

Республикасы 

торак 

пунктлары 

Билгеләнмәгән лимит объект ТР 

ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ФБ 4243,9 

1.3 бүлекчә буенча барлыгы 

 

33723,6 

1.4. «Иделне савыктыру»  федераль проекты 

1.4.1. Әгерҗе  
муниципаль 
районы 

Татарстан Республикасы  Әгерҗе 
муниципаль районының  Красный 
Бор авылында биологик чистарту 
корылмаларын төзү  

тәүлектә 
150  

куб.метр 

ТР 

ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 10172,3 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.4.2. Әгерҗе  
муниципаль 
районы 

Татарстан Республикасы  Әгерҗе 
муниципаль районының  Красный 
Бор авылында биологик чистарту 
корылмаларын төзү  

тәүлектә 
150  

куб.метр 

ТР 

ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ФБ 43366,1 

1.4.3. Алексеевск 
муниципаль 
районы 

Татарстан Республикасы  Алексе-
евск муниципаль районының шәһәр 
тибындагы  Алексеевск посело-
гында чистарту корылмалары төзү 

тәүлектә 
1 200 

куб.метр 

ТР 

ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 28181,5 

1.4.4. Алексеевск 
муниципаль 
районы 

Татарстан Республикасы  Алексе-
евск муниципаль районының шәһәр 
тибындагы  Алексеевск посело-
гында чистарту корылмалары төзү  

тәүлектә 
1 200 

куб.метр 

ТР 

ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ФБ 120142,2 

1.4.5. Зәй  
муниципаль 
районы 

Татарстан Республикасы Зәй муни-
ципаль районының Зәй шәһәрендә, 
Попов авыл җирлегендә чистарту 
корылмалары төзү  

тәүлектә 
600  

куб.метр 

ТР 

ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 16693,8 

1.4.6. Зәй  
муниципаль 
районы 

Татарстан Республикасы  Зәй муни-
ципаль районының Зәй шәһәрендә, 
Попов авыл җирлегендә чистарту 
корылмалары төзү  

тәүлектә 
600  

куб.метр 

ТР 

ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ФБ 71168,2 

1.4.7. Алабуга  
муниципаль 
районы 

«Алабуга» СҖТ МИЗ» һәм Алабуга 
шәһәренең көнкүреш һәм сәнәгать 
юынты суларының район чистарту 
корылмаларын реконструкцияләү 

тәүлектә 
19 500 

куб.метр 

ТР 

ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 151149,8 

1.4.8. Алабуга  
муниципаль 
районы 

«Алабуга» СҖТ МИЗ» һәм Алабуга 
шәһәренең көнкүреш һәм сәнәгать 
юынты суларының район чистарту 
корылмаларын реконструкцияләү 

тәүлектә 
19 500 

куб.метр 

ТР 

ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ФБ 644375,5 

1.4.9. Тәтеш  
муниципаль 
районы 

Тәтеш шәһәрендә яңгыр сулары 
канализациясен урнаштыру 

секун-
дына 140  

литр 

ТР 

ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 20678,5 

1.4.10. Тәтеш  
муниципаль 
районы 

Тәтеш шәһәрендә яңгыр сулары 
канализациясен урнаштыру  

секун-
дына 140  

литр 

ТР 

ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ФБ 88155,6 

1.4.11. Казан шәһәре Казан шәһәрендә Ветеринария 
академиясе районында су объект-
ларына яңгыр канализациясе 
чыгаруда өске агынты суларны 
чистарту корылмалары төзү 

тәүлектә 
166,8 

куб.метр 

ТР 

ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 17368,5 

1.4.12. Казан шәһәре Казан шәһәрендә Ветеринария 
академиясе районында су объект-
ларына яңгыр канализациясе 
чыгаруда өске агынты суларны 
чистарту корылмалары төзү 

тәүлектә 
166,8 

куб.метр 

ТР 

ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ФБ 74044,8 

1.4.13. Татарстан 

Республикасы 

торак 

пунктлары 

Билгеләнмәгән лимит объект ТР 

ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 108555,1 
 

1.4.14. Татарстан 

Республикасы 

торак 

пунктлары 

Билгеләнмәгән лимит объект ТР 

ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ФБ 462787,5 

1.4 бүлекчә буенча барлыгы 

 

1856839,5 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.5. Коммуналь инфраструктура объектларын төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау 

1.5.1. Татарстан 

Республикасы 

торак 

пунктлары 

Билгеләнмәгән лимит объект ТР 

ТАТКХМ, 

ГФ, БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 8416098,5 

1.5 бүлекчә буенча барлыгы 8416098,5 

2. 2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасының социаль тармакларын һәм иҗтимагый инфраструктурасын 

үстерү концепциясе эшләгән чараларны гамәлгә ашыру кысаларында чаралар 

2.1. Татарстан 

Республикасы-

ның торак 

пунктлары 

2016-2020 елларга Татарстан 

Республикасының социаль тар-

макларын һәм иҗтимагый 

инфраструктурасын үстерү концеп-

циясен гамәлгә ашыру кысаларында 

торак-коммуналь хуҗалык объект-

ларын төзү, реконструкцияләү, 

модернизацияләү һәм капиталь 

ремонтлау чаралары 

 

 ТР 

ТАТКХМ, 

НО ИВФ, 

ТР ФМ, 

ТР ИМ 

ТРБ 3500000,00 

2 бүлек буенча барлыгы 3500000,00 

Барысы 2019 ел буенча  
 

14340524,4

* 
 

*«Торак» федераль проекты чараларын финанслау күләмнәрен исәпкә алмыйча – 1 425 067,1 мең 

сум (шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 427 520,2 мең сум; федераль 

бюджет акчасы исәбеннән – 997 546,9 мең сум), 2014 – 2022 елларга территорияләрне комплекслы 

үзләштерү һәм үстерү проектларын тормышка ашыру» ярдәмче программасында исәпкә алынган».»; 

 

«2014 – 2021 елларга архитектура, шәһәр төзелеше, төзелеш, төзелеш 

материаллары сәнәгате өлкәсендә, торак өлкәсендә һәм коммуналь хуҗалыкта 

дәүләт сәясәтен тормышка ашыру» ярдәмче программасында (алга таба – 6 нчы 

ярдәмче программа): 

6 нчы ярдәмче программа исемендә «2014 – 2021 елларга» сүзләрен «2014 – 

2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

6 нчы ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программаның исеме» юлында «2014 – 2021 елларга» сүзләрен 

«2014 – 2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» һәм 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау күләме һәм 

чыганаклары» юлларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче программаны 

тормышка ашыру 

вакытлары һәм этаплары 

2014 – 2022 елар. 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру этаплары 

бүленми  

«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп, Ярдәмче 

программаны финанслау 

күләме һәм чыганаклары 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән       

4 327 459,6  мең сум тәшкил итә, шул исәптән:  
                                                                                  (мең сум) 

Ел Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

күләме 

2014 493316,3 
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2015 456392,7 

2016 472898,4 

2017 533014,8 

2018 549436,6 

2019 445157,1 

2020 449654,0 

2021 455429,1 

2022 472169,6 

Барлыгы 4327459,6 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында 

була һәм аларга Татарстан Республикасы бюджетын 

формалаштырганда ел саен төзәтмәләр кертелергә 

тиеш»; 
 

«Ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан 

көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлында: 

беренче абзацта «2021 ел ел ахырына» сүзләрен «2022 ел ахырына» сүзләренә 

алмаштырырга; 

өченче абзацта «2021 елга кадәр» сүзләрен «2022 елга кадәр» сүзләренә 

алмаштырырга; 

бишенче абзацта «28,5» саннарын «28,9» саннарына алмаштырырга; 

6 нчы ярдәмче программаның 2 бүлегендә:   

җиденче абзацта «2021 ел йомгаклары буенча» сүзләрен «2022 ел йомгаклары 

буенча» сүзләренә алмаштырырга; 

унберенче абзацта «2021 елга кадәр» сүзләрен «2022 елга кадәр» сүзләренә 

алмаштырырга; 

ундүртенче абзацта «28,5 кв.метр» сүзләрен «28,9 кв.метр» сүзләренә 

алмаштырырга; 

унсигезенче абзацта «9 процентка кадәр» сүзләрен «17 процентка кадәр» 

сүзләренә алмаштырырга; 

егерменче абзацта «2014 – 2021 еллар» сүзләрен «2014 –  

2022 еллар» сүзләренә алмаштырырга; 

6 нчы ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән 4 327 459,6  мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 

 
                                                                                  (мең сум) 

Ел Татарстан Республикасы бюджеты акчасы күләме 

2014 493316,3 

2015 456392,7 

2016 472898,4 

2017 533014,8 

2018 471347,0 

2019 445157,1 

2020 449654,0 

2021 455429,1 
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2022 472169,6 

Барлыгы 4327459,6 

 

Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга Татарстан 

Республикасы бюджетын формалаштырганда ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш.»; 

6 нчы ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә); 

 

«Энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру» ярдәмче 

программасында (алга таба – 7 нче Ярдәмче программа): 

7 нче Ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары» юлында 

«2016 – 2021 еллар» сүзләрен «2016 – 2022 еллар» сүзләренә алмаштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары» һәм «Ярдәмче программаның максатларын һәм 

бурычларын тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне 

бәяләү индикаторлары) һәм бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлларын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп, Ярдәмче 

программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме  

4 637 247,5 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 
(мең сум) 

Ел Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

күләме 

2016 686565,5 

2017 968037,8 

2018 299893,0 

2019 636337,8 

2020 682137,8 

2021 682137,8 

2022 682137,8 

Барлыгы 4637247,5 

 

Искәрмә: Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре 

фаразлау характерында була һәм аларга тиешле елга 

һәм план чорына бюджет проектын 

формалаштырганда ел саен төзәтмәләр кертелергә 

тиеш. 

Федераль бюджет акчасы ел саен төзелә торган 

шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк 

Ярдәмче программаның 

максатларын һәм 

бурычларын тормышка 

ашырудан көтелә торган 

соңгы нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары) һәм бюджет 

Ярдәмче программа чараларын гамәлгә ашыру 2022 ел 

ахырына түбәндәге төп нәтиҗәләргә ирешүне тәэмин 

итәргә мөмкинлек бирәчәк: 

күпфатирлы йортларда җылылык энергиясенең 

чагыштырмача чыгымы – гомуми мәйданның 1 кв. 

метрына 0,198 Гкал; 

күпфатирлы йортларда салкын суның чагыштырмача 
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нәтиҗәлелеге күрсәткечләре чыгымы – бер кешегә 35,2 куб. метр; 

күпфатирлы йортларда кайнар суның чагыштырмача 

чыгымы – бер кешегә 17,0 куб. метр; 

күпфатирлы йортларда электр энергиясенең 

чагыштырмача чыгымы – гомуми мәйданның 1 кв. 

метрына сәгатенә 32,4 кВт; 

тапшырылган җылылык энергиясенең гомуми 

күләмендә аны тапшырганда җылылык энергиясен 

югалтулар өлеше – 12,4 процент; 

урамнарны яктырту системаларында яктыртыла 

торган мәйданның 1 кв. метрына электр энергиясенең 

чагыштырмача чыгымы – сәгатенә 3,4 кВт»; 

 
7 нче ярдәмче программаның 2 бүлегендә: 

тугызынчы абзацта «2021 ел йомгаклары буенча» сүзләрен «2022 ел 

йомгаклары буенча» сүзләренә алмаштырырга; 

унынчы абзацта «0,2 Гкал» сүзләрен «0,198 Гкал» сүзләренә алмаштырырга; 

унберенче абзацта «35,3 куб.метр» сүзләрен «35,2 куб.метр» сүзләренә 

алмаштырырга; 

уникенче абзацта «17,1 куб.метр» сүзләрен «17,0 куб. метр» сүзләренә 

алмаштырырга; 

унөченче абзацта «сәгатькә 32,6 кВт» сүзләрен «сәгатькә 32,4 кВт» сүзләренә 

алмаштырырга; 

ундүртенче абзацта «12,6 процент» сүзләрен «12,4 процент» сүзләренә 

алмаштырырга; 

унбишенче абзацта «сәгатькә 3,5 кВт» сүзләрен «сәгатькә 3,4 кВт» сүзләренә 

алмаштырырга; 

уналтынчы абзацта «2016 – 2021 еллар» сүзләрен «2016 – 2022 годы» 

сүзләренә алмаштырырга; 

7 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 4 637 247,5 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән:  
                               (мең сум) 

Ел Татарстан Республикасы бюджеты акчасы күләме 

2016 686565,5 

2017 968037,8 

2018 299893,0 

2019 636337,8 

2020 682137,8 

2021 682137,8 

2022 682137,8 

Барлыгы 4637247,5 
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Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш.»; 

7 нче ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә). 
 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          

вазыйфаларын башкаручы       Р.К.Нигъмәтуллин 

 


