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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2019 – 2022 елларга 

Татарстан Республикасында яшьләр 

сәясәтен үстерү» дәүләт програм-

масын раслау турында» 2019 ел,               

5 март, 158 нче карары белән 

расланган «2019 – 2022 елларга 

Татарстан Республикасында яшьләр 

сәясәтен үстерү» дәүләт програм-

масына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 – 2022 елларга 

Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен үстерү» дәүләт программасын раслау 

турында» 2019 ел, 5 март, 158 нче карары белән (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2019 ел, 11 июль, 566 нчы карары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2019 – 2022 елларга Татарстан Республи-

касында яшьләр сәясәтен үстерү» дәүләт программасына (алга таба – Программа) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Программа паспортында: 

«Программаның бурычлары» юлына түбәндәге эчтәлекле 6 нчы пункт өстәргә:  

«6. Татарстан Республикасы предприятиеләрендә һәм оешмаларында эшче 

яшьләргә карата тормышка ашырыла торган яшьләр сәясәтенең нәтиҗәлелеген 

арттыру, Татарстан Республикасы эшче яшьләренең социаль һәм икътисадый 

активлыгын арттыру өчен шартлар тудыру»; 

«Ярдәмче программалар исемлеге» юлына түбәндәге түбәндәге эчтәлекле              

8 нче пункт өстәргә: 

«8. «2019 – 2022 елларга Татарстан Республикасының эшче яшьләре»; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре» 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Еллар һәм чыга-

наклар буенча 

бүлеп, Програм-

маны финанслау 

күләмнәре  

2019 – 2022 елларда Программаны Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән финанслауның гомуми күләме 

10 679 399,23 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән:  

2019 елда – 3 206 358,53 мең сум; 

2020 елда – 2 492 568,5 мең сум; 

2021 елда – 2 490 236,1 мең сум; 

2022 елда – 2 490 236,1 мең сум. 

Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм агымдагы финанс елына һәм план чорына Татарстан 

Республикасы бюджеты проектын формалаштырганда ел саен 

тәгаенләнергә тиеш. 

Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы күләмнәре ел саен төзелә торган 

шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк»; 

 

«Программа максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан көтелә 

торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Программа мак-

сатларын һәм бу-

рычларын тормыш-

ка ашырудан кө-

телә торган соңгы 

нәтиҗәләр (нәти-

җәләрне бәяләү 

индикаторлары) 

һәм бюджет нәти-

җәлелеге күрсәт-

кечләре 

Программа чараларын тормышка ашыру 2022 елга 

түбәндәгеләрне арттыруга ирешергә мөмкинлек бирәчәк:  

ял итүнең оештырылган формалары белән җәлеп ителгән 

балалар һәм яшьләр санын 221 мең кешегә кадәр; 

авылны социаль үстерү программаларында катнашучы авыл 

яшьләренең чагыштырма авырлыгын 68,1 процентка кадәр; 

авылны икътисадый үстерү программаларында катнашучы 

авыл яшьләренең чагыштырма авырлыгын 4,8 процентка 

кадәр; 

яшьләрнең гомуми санында талантлы яшьләргә ярдәм күрсәтү 

өлкәсендә дәүләт хакимияте башкарма органнары 

тарафыннан тормышка ашырыла торган проектларга һәм про-

граммаларга җәлеп ителгән яшьләрнең өлешен 50 процентка 

кадәр; 

патриотик юнәлештәге чаралар белән җәлеп ителгән балалар 

һәм яшьләр санын 58 мең кешегә кадәр; 

министрлык тарафыннан каралган документлар санын бер 

дәүләт хезмәткәренә 345 берәмлеккә кадәр; 

модернизацияләнгән яшүсмерләр клублары санын 52 берәм-

леккә кадәр; 

Татарстан Республикасының балалар сәламәтләндерү лагерь-

ларында башкарылган капиталь ремонт эшләре санын  

52 берәмлеккә кадәр; 

Татарстан Республикасының яшьләр үзәкләрендә башкарыл-

ган капиталь ремонт эшләре санын 12 берәмлеккә кадәр; 

балалар һәм яшьләрнең гомуми санында балалар һәм яшьләр 

иҗтимагый оешмалары чаралары белән җәлеп ителгән 
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балаларның, яшьләрнең чагыштырма авырлыгын 

90 процентка кадәр;  

социаль проектлаштыру, идарә итүне планлаштыру, социаль 

программалар буенча белем алган предприятиеләрдә һәм 

оешмаларда эш белән тәэмин ителгән активистлар санын     

500 кешегә кадәр; 

Татарстан Республикасының 100 кешедән артык булган 

предприятиеләрендә һәм оешмаларында эшче яшьләр 

берләшмәләре санын 300 берәмлек күрсәткеченә кадәр; 

эшче яшьләрнең гомуми саныннан Татарстан Респуб-

ликасының социаль-икътисадый үсеше программаларында 

катнаша торган эшче яшьләр өлешен 30 процентка кадәр»; 
 

Программаның I – III бүлекләрен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«I. Программаны тормышка ашыру өлкәсенең гомуми тасвирламасы,  

шул исәптән хәл итү өчен Программа юнәлдерелә торган мәсьәләләр 
 

Бу Программа Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «2016 – 2020 елларга Россия 

Федерациясе гражданнарына патриотик тәрбия бирү» дәүләт программасы турында» 

2015 елның 30 декабрендәге 1493 номерлы карары, Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең «2025 елга кадәрге чорга Россия Федерациясенең дәүләт яшьләр 

сәясәте нигезләрен раслау турында» 2014 елның 29 ноябрендәге б-2403 номерлы; 

«Балачак унъеллыгы кысаларында 2018 – 2020 елларга төп чаралар планын раслау 

турында» 2018 елның 6 июлендәге б-1375 номерлы боерыклары, «Яшь гаиләләргә 

торак шартларын яхшыртуда дәүләт ярдәме күрсәтү турында» 1999 елның  

21 октябрендәге 2443 номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «2030 елга кадәр Татарстан 

Республиксында дәүләт яшьләр сәясәте стратегиясен раслау турында» 2016 ел,                     

4 февраль, 63 нче; «Татарстан Республикасында социаль өлкәне һәм иҗтимагый 

инфраструктураны модернизацияләү һәм үстерү турында» 2016 ел, 3 сентябрь,             

614 нче карарларын, Россия Федерациясе Президентының балалар ялын үстерү 

буенча төбәк программаларын эшләү мәсьәләсе буенча 2012 елның 20 августындагы 

Пр-2215 номерлы һәм балалар савыктыру ялын оештыру мәсьәләләре буенча                  

2012 елның 24 августындагы 34547-Пр номерлы йөкләмәләре исемлеген, «Татарстан 

Республикасының Инвестиция-венчур фонды» коммерциягә карамаган оешмасы 

тарафыннан эшләнгән 2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасында социаль 

тармакларны һәм иҗтимагый инфраструктураны үстерү концепциясен исәпкә алып 

эшләнде. 

Дәүләт яшьләр сәясәтенең тармакара өлкә буларак үзенчәлегенә бәйле 

рәвештә, яшьләр проблемаларының бөтен спектры: мәгариф, эшкә урнашу, буш 

вакытны оештыру, тискәре социаль күренешләрне профилактикалау буенча 

ведомствоара яраштыру ныгыды. 

Дәүләт яшьләр сәясәтенең өстенлекле юнәлешләрен тормышка ашыру, яшьләр 

проблемаларын нәтиҗәле хәл итү өчен программалы метод актив кулланыла. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2022 елларга 
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Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык 

хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт программасын раслау турында»              

2014 ел, 30 апрель, 289 нчы карары белән расланган «2014 – 2022 елларга Татарстан 

Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре 

күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт программасының «2014 – 2022 елларга Татарстан 

Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» ярдәмче программасын 

һәм «Яшь гаиләләргә торак шартларын яхшыртуда дәүләт ярдәме турында»                   

1999 елның 21 октябрендәге 2443 номерлы Татарстан Республикасы Законын 

тормышка ашыру бик зур социаль нәтиҗәгә ия, алар нигезендә Татарстан 

Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы яшь гаиләләргә торак шартларын 

яхшыртуда дәүләт ярдәме күрсәтүне гамәлгә ашыра. 

Республикада, эчтәлеге буенча үзенчәлекле булса да, балалар һәм үсмерләргә 

тәрбия бирү барышының аерылгысыз бер өлеше буларак ял итү өлкәсе турындагы 

күзаллау ныгыды. Республикада балалар һәм яшьләр ялын тәэмин итү эшен 

оештыру өчен мөмкинлекләрнең чикләнгәнлеге һәм ялга мохтаҗ булучыларның 

максималь саны ихтыяҗларын канәгатьләндерү кирәклеге арасындагы 

каршылыклар шартларында оптималь формаларны табарга омтылу хас булды. 

Балаларның сәламәтлеге социаль-икътисадый, демографик һәм медик-

биологик факторларның үзара катлаулы бәйләнешләренең интеграль күрсәткече 

буларак формалаша, алар арасында экологик хәл начараю, туклану җитәрлек 

дәрәҗәдә булмау һәм баланссыз булу, мәктәптә балаларны укыту һәм тәрбияләү 

шартлары һәм технологиясе, гаиләнең икътисадый иминлеген киметүгә һәм 

җәмгыятьтәге социаль киеренкелеккә бәйле булган стресслы йогынтылар, начар 

гадәтләр таралу иң мөһимнәре булып тора. 

Әлеге күренешләрне профилактикалау өчен «2019 – 2022 елларга балалар һәм 

яшьләр ялын оештыру» ярдәмче программасы кысаларында сәламәтләндерү 

учреждениеләрендә лагерьларга балаларны җәлеп итү һәм юнәлешле сменаларны 

оештыру буенча планлы һәм максатчан эш алып барыла. 

Хәзерге вакытта Татарстан Республикасында 3 894,284 мең кеше яши. Шул ук 

вакытта авыл халкының саны 920,6 мең кеше, ягъни республикадагы барлык 

халыкның 24,1 процентын тәшкил итә. Авыл яшьләре (15 яшьтән алып 29 яшькә 

кадәрге халык) саны – 132,6 мең кеше яки Татарстан Республикасындагы барлык 

яшьләрнең 15 процентын тәшкил итә. 

Социаль төркем буларак авыл яшьләре, тулы мәгънәдә әйткәндә, үз социаль 

хәлгә юк түгел. Ул халыкның хәзерге заманның бөтен яшь буынының барлык проб-

лемаларын үз эченә алган үсеш дәрәҗәсен чагылдыручы яшь төркемен булдыра. 

Авылда алар тагын да яктырак чагылыш тапкан. Авыл җирлегендәге яшьләр ара-

сында ярлылык, тормыш дәрәҗәсенең гомуми кимүе, эшкә урнашу өчен шартлар 

булмау, мәдәни ихтыяҗларның үсеш алмавы, эмоциональ фәкыйрьлек, үз һәм чит 

кеше тотышының әхлакый бәяләре түбән булу аеруча да кискен күренә. Моның нә-

тиҗәсе – иҗади хезмәт эшчәнлегенә игътибар итмәү, җәмгыятьнең торышы өчен 

җаваплылык кимү, аннан читләшү. 

Бүгенге көндә авыл яшьләре арасында проект эшчәнлеген үстерү һәм 

эшмәкәрлекне үстерү мөһим бурыч булып тора. Ә бу аны социаль проектлаштыруга, 

бизнес-планлаштыруга укытудан башка мөмкин түгел. Хәзер аны, дистанцион 

укытудан һәм вебинарлар программасыннан файдаланып, «Интернет» мәгълүмат-



5 

телекоммуникация челтәре ярдәмендә эшләргә мөмкин. 
Авыл яшьләре алдында торган проблемаларны хәл итү максатларында,              

«2019 – 2022 елларга Татарстан Республикасы авыл яшьләре» ярдәмче программасы 
кысаларында Татарстан Республикасы авыл яшьләренең социаль һәм икътисадый 
активлыгын күтәрү өчен шартлар тудыру буенча чаралар планлаштырыла. 

Дәүләт яшьләр сәясәтен алга таба үстерү өчен яшьләр арасында булган 

проблемаларны алга таба хәл итү таләп ителә, бу «2019 – 2022 елларга Татарстан 

яшьләре» ярдәмче программасында чагылыш тапты. Бу яшь лидерларны ачыклау, 

тәрбияләү һәм үз-үзләрен тормышка ашыру системасын камилләштерү зарурлыгы; 

яшьләрнең хезмәт активлыгын арттыру һәм аның республиканың масштаблы иҗади 

проектларында катнашу кирәклеге; яшьләр төркемнәренең төрле категорияләрен 

үстерү өчен тигез башлангыч мөмкинлекләр булмау; тискәре социаль күренешләрне 

профилактикалау һәм яшьләрнең сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру эше 

җитәрлек дәрәҗәдә нәтиҗәле булмау. 

Татарстан Республикасы яшьләренең кыйммәтле юнәлешләрен формалашты-

руда гражданлык-патриотик тәрбия бирүнең роле көчәя, бу «2019 – 2022 елларга 

Татарстан Республикасы яшьләренә патриотик тәрбия бирү» ярдәмче программа-

сында чагылыш тапты, программа чаралары кысаларында түбәндәге юнәлешләр 

системалаштырыла: патриотик тәрбия бирү системасын модернизацияләү, 

гражданнарны хәрби хезмәткә армиягә кадәр әзерләү чаралары, патриотик тәрбия 

бирү өлкәсендә мәгълүмати, фәнни-теоретик һәм методик яктан тәэмин итү. 
Татарстан Республикасының тотрыклы социаль-икътисадый үсешен дәүләт 

яшьләр сәясәтенең нәтиҗәлелеген арттыру юлы белән тәэмин итү 2019 – 
2022 Татарстан Республикасында дәүләт яшьләр сәясәтен камилләштерү» ярдәмче 
программасында планлаштырыла. 

«2019 – 2022 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен үстерү» 
дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын 
үстерү» ярдәмче программасы Татарстан Республикасының стационар лагерьлары 
базасында балаларның тулы кыйммәтле ялы һәм аларны сәламәтләндерү өчен, яшәү 
урыны буенча балаларның һәм яшьләрнең буш вакытын оештыру өчен, шулай ук 
яшьләр сәясәте учреждениеләренең энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗә-
лелеген арттыру өчен шартлар тудыру күздә тотыла 

Республика балаларының тормыш хәлен һәм сыйфатын яхшырту, балаларның 
комплекслы үсеше һәм эшчәнлеге өчен уңай шартлар тудыру, тормышта авыр хәлдә 
калган балаларга дәүләт ярдәме күрсәтү өчен «2019 – 2022 елларга Татарстан 
балалары» ярдәмче программасы юнәлдерелгән. 

Эшче яшьләрнең иҗтимагый файдалы инициативаларын үстерүгә һәм 
тормышка ашыруга булышлык күрсәтүгә юнәлдерелгән чараларны «2019 –                
2022 елларга Татарстан Республикасының эшче яшьләре» ярдәмче программасында 
чагылдырырга планлаштырыла. 
 

II. Программаның төп максатлары һәм бурычлары, 

программа чаралары, көтелә торган соңгы нәтиҗәләре тасвирнамәсе, 

аны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары 
 

Программаның максаты – Татарстан Республикасында дәүләт яшьләр сәясәтен 

тормышка ашыру. 
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Куелган максатка ирешү өчен түбәндәге бурычларны хәл итү күздә тотыла: 

1. Яшьләрнең социаль үсеше белән идарә итү, аның иҗади потенциалын 

республиканың конкурентлык сәләтен көчәйтүдә файдалану, яшь буынның тормыш 

сыйфатын яхшырту өчен оптималь шартларны тәэмин итү. 

2. Татарстан Республикасы яшьләренә патриотик тәрбия бирү системасын 

үстерү һәм модернизацияләү. 

3. Дәүләт яшьләр сәясәте нәтиҗәлелеген күтәрү. 

4. Яшьләр сәясәте учреждениеләре инфраструктурасын ныгыту һәм аларның 

энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү. 

5. Яшь буынны комплекслы үстерү һәм аларның тормыш сыйфатын яхшырту, 

тормышта авыр хәлдә калган балаларга дәүләт ярдәме күрсәтү. 

6. Республика предприятиеләрендә һәм оешмаларында эшче яшьләргә карата 

тормышка ашырыла торган яшьләр сәясәтенең нәтиҗәлелеген арттыру, Татарстан 

Республикасы эшче яшьләренең социаль һәм икътисадый активлыгын арттыру өчен 

шартлар тудыру. 

Куелган максатның масштаблылыгы чаралар комплексын эшләүне таләп итә. 

Яшьләрнең социаль үсеше белән идарә итү, аның иҗади потенциалын 

республиканың конкурентлык сәләтен көчәйтүдә файдалану, яшь буынның тормыш 

сыйфатын яхшырту өчен оптималь шартларны тәэмин итү максатларында, «2019 – 

2022 елларга балалар һәм яшьләр ялын оештыру», «2019 – 2022 елларга Татарстан 

яшьләре», «2019 – 2022 елларга Татарстан Республикасы авыл яшьләре», «2019 – 

2022 елларга Татарстан Республикасы яшьләренә патриотик тәрбия бирү», «2019 – 

2022 елларга Татарстан балалары», «2019 – 2022 елларга Татарстан 

Республикасының эшче яшьләре» ярдәмче программаларын тормышка ашыру 

карала.  

Ярдәмче программаларны тормышка ашыру нәтиҗәләрен тасвирлый торган 

төп күрсәткечләр булып түбәндәгеләр тора: 

ялның оештырылган формалары белән җәлеп ителгән балалар һәм яшьләр 

саны 221 мең кешегә кадәр арту; 

авылны социаль үстерү программаларында катнашучы авыл яшьләренең 

чагыштырма авырлыгы 68,1 процентка кадәр арту; 

авылны икътисадый үстерү программаларында катнашучы авыл яшьләренең 

чагыштырма авырлыгы 4,8 процентка кадәр арту; 

яшьләрнең гомуми санында сәләтле яшьләргә ярдәм күрсәтү өлкәсендә 

башкарма хакимият органнары тарафыннан тормышка ашырыла торган проектларга 

һәм программаларга яшь кешеләр өлеше 50 процентка кадәр арту; 

балаларны һәм яшьләрне патриотик юнәлештәге чараларга тартуны 58 мең 

кешегә кадәр арттыру; 

предприятиеләрдә һәм оешмаларда эш белән тәэмин ителгән, социаль 

проектлаштыру, идарә итүне планлаштыру, социаль программалар буенча белем 

алган активистлар санын 500 кешегә кадәр арттыру; 

Татарстан Республикасының 100 кешедән артык булган предприятиеләрендә 

һәм оешмаларында эшче яшьләр берләшмәләре санын 300 берәмлек күрсәткеченә 

кадәр арттыру; 
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эшче яшьләрнең гомуми саныннан Татарстан Республикасының социаль-

икътисадый үсеш программаларында катнашучы эшче яшьләр өлешен 30 процентка 

кадәр арттыру. 

Татарстан Республикасы халкының сәламәтлеген ныгыту, балаларның һәм 

үсмерләрнең буш вакытларын, аларның ялын һәм аларны савыктыруны оештыру, 

республикада демографик хәлне ныгыту, күзәтүсезлекне, экстремизмны, хокук 

бозуларны, тәмәке тартуны, алкоголизмны, наркоманияне һәм башка тискәре 

социаль күренешләрне профилактикалау, шулай ук ягулык-энергетика ресурсларын 

нәтиҗәле файдалану өчен шартлар тудыру максатларында, Программа кысаларында 

«Социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» ярдәмче программасын 

тормышка ашыру күздә тотыла. 

Бу ярдәмче программаларны тормышка ашыру нәтиҗәлелеген мониторинглау 

өчен түбәндәге үлчәү индикаторлары кулланылачак: 

модернизацияләнгән үсмерләр клублары саны, берәмлек; 

Татарстан Республикасының капиталь ремонт үткәрелгән балалар 

сәламәтләндерү лагерьлары саны, берәмлек; 

Татарстан Республикасының капиталь ремонт үткәрелгән яшьләр үзәкләре 

саны, берәмлек. 
Программаның максаты, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм 

Программа чаралары буенча финанслау аңа теркәлгән кушымтада китерелә. 

Программаны тормышка ашыруның гомуми вакыты: 2019 – 2022 еллар. 

 

III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

2019 – 2022 елларда Программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән финанслауның гомуми күләме 10 679 399,23 мең сум тәшкил итә, шул 

исәптән:  

2019 елда – 3 206 358,53 мең сум; 

2020 елда – 2 492 568,5 мең сум; 

2021 елда – 2 490 236,1 мең сум; 

2022 елда – 2 490 236,1 мең сум. 

Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм агымдагы 

финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты проектын 

формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы 

күләмнәре ел саен төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә 

билгеләнәчәк.»; 

«2019 – 2022 елларга Татарстан яшьләре» ярдәмче программасында (алга таба 

– 3 нче ярдәмче программа): 

«Еллар һәм финанслау чыганаклары буенча бүлеп, 3 нче ярдәмче 

программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм фи-

нанслау чыганак-

лары буенча бү-

леп, 3 нче ярдәмче 

2019 – 2022 елларда 3 нче ярдәмче программаны Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән финанслауның 

гомуми күләме 3 040 667,13 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 

2019 елда – 986 483,13 мең сум;  
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программаны 

финанслау 

күләмнәре 

2020 елда – 684 044,8 мең сум;  

2021 елда – 685 069,6 мең сум; 

2022 елда – 685 069,6 мең сум. 

3 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз ха-

рактерында була һәм агымдагы финанс елына һәм план 

чорына Татарстан Республикасы бюджеты проектын 

формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш.  

Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы ел саен төзелә торган шартнамәләр һәм 

килешүләр нигезендә билгеләнәчәк»; 
 

3 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«III. 3 нче ярдәмче программаның 

ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

2019 – 2022 елларда 3 нче ярдәмче программаны Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән финанслауның гомуми күләме 3 040 667,13 мең сум 

тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2019 елда – 986 483,13 мең сум;  

2020 елда – 684 044,8 мең сум;  

2021 елда – 685 069,6 мең сум; 

2022 елда – 685 069,6 мең сум. 

3 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм агымдагы финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты 

проектын формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш.  

Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы 

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

3 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә; 

«2019 – 2022 елларга Татарстан Республикасында яшьләргә патриотик тәрбия 

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

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 
 

«Еллар һәм 
чыганаклар 
буенча бүлеп, 
финанслау 
күләмнәре 

2019 – 2022 елларда 4 нче ярдәмче программаны Татарстан 
Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән финанслауның 
гомуми күләме 46 281,9 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 
2019 елда – 16 131,9 мең сум; 
2020 елда – 10 050,0 мең сум; 
2021 елда – 10 050,0 мең сум; 
2022 елда – 10 050,0 мең сум. 

4 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз харак-

терында була һәм ел саен агымдагы финанс елына һәм план 

чорына Татарстан Республикасы бюджеты проектын 

формалаштырганда тәгаенләнергә тиеш. 
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Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш 
чыганаклар акчасы ел саен төзелә торган шартнамәләр һәм 
килешүләр нигезендә билгеләнәчәк»; 

 

4 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«III. 4 нче ярдәмче программаның 

ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

2019 – 2022 елларда 4 нче ярдәмче программаны Татарстан Республикасы 
бюджеты акчасы исәбеннән финанслауның гомуми күләме 46 281,9 мең сум тәшкил 
итәчәк, шул исәптән: 

2019 елда – 16 131,9 мең сум; 
2020 елда – 10 050,0 мең сум; 
2021 елда – 10 050,0 мең сум; 
2022 елда – 10 050,0 мең сум. 

4 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм агымдагы финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты 

проектын формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы 

ел саен төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк.»; 
4 нче ярдәмче программага теркәлгән 1 нче кушымтаны (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә; 
Программага «2019 – 2022 елларга Татарстан Республикасының эшче 

яшьләре» ярдәмче программасын (карарга теркәлә) өстәргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 


