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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 

программасына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 – 2022 елларга Та-

тарстан Республикасында яшьләр сәясәтен үстерү» дәүләт программасын раслау ту-

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

Кабинетының 2019 ел, 11 июль, 566 нчы; 2019 ел, 24 сентябрь, 875 нче; 2019 ел,             

17 октябрь, 924 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) раслан-

ган «2019 – 2022 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен үстерү» 

дәүләт программасына (алга таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны 

финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм чыга-

наклар буенча 

бүлеп, Програм-

маны финанслау 

күләмнәре 

2019 – 2022 елларда Программаны финанслауның гомуми 

күләме 10 914 378,13 мең сум тәшкил итәчәк, шулардан:  

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

10 890 989,83  мең сум, шул исәптән: 
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2019 елда – 3 206 358,53 мең сум; 

2020 елда – 2 563 098,7 мең сум; 

2021 елда – 2 560 766,3 мең сум; 

2022 елда – 2 560 766,3 мең сум; 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре башкарма 

комитетларына караган җирле үзидарә органнарының җирле 

бюджетлары акчасы исәбеннән – 23 388,3 мең сум, шул 

исәптән: 

2019 елда – 0,0 мең сум; 

2020 елда – 7 796,1 мең сум; 

2021 елда – 7 796,1 мең сум; 

2022 елда – 7 796,1 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 һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы 

күләмнәре ел саен төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр 

нигезендә билгеләнәчәк»; 

 
Программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

2019 – 2022 елларда Программаны финанслауның гомуми күләме                             

10 914 378,13 мең сум тәшкил итәчәк, шулардан: 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 10 890 989,83 мең сум, 

шул исәптән: 

2019 елда – 3 206 358,53 мең сум; 

2020 елда – 2 563 098,7 мең сум; 

2021 елда – 2 560 766,3 мең сум; 

2022 елда – 2 560 766,3 мең сум; 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре башкарма комитетларына 

караган җирле үзидарә органнарының җирле бюджетлары акчасы исәбеннән –                 

23 388,3 мең сум, шул исәптән: 

2019 елда – 0,0 мең сум; 

2020 елда – 7 796,1 мең сум; 

2021 елда – 7 796,1 мең сум; 

2022 елда – 7 796,1 мең сум. 

Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм агымдагы 

финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты проектын форма-

лаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Федераль бюджет һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы күләмнәре ел саен 

төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк»; 

Программага теркәлгән кушымтаны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян 

итәргә; 
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«2019 – 2022 елларга балалар һәм яшьләр ялын оештыру» ярдәмче 

программасында (алга таба – 1 нче ярдәмче программа): 
1 нче ярдәмче программа паспортында: 
«Финанслау күләмнәре һәм чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 
 

«Финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

2019 – 2022 елларда 1 нче ярдәмче программаны 

финанслауның гомуми күләме 6 382 571,3 мең сум тәшкил 

итәчәк, шулардан:  

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 

6 359 183,0 мең сум, шул исәптән: 

2019 елда – 1 536 898,1 мең сум; 

2020 елда – 1 607 428,3 мең сум; 

2021 елда – 1 607 428,3 мең сум; 

2022 елда – 1 607 428,3 мең сум; 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре башкарма 

комитетларына караган җирле үзидарә органнарының җирле 

бюджетлары акчасы исәбеннән – 23 388,3 мең сум, шул 

исәптән: 

2019 елда – 0,0 мең сум; 

2020 елда – 7 796,1 мең сум; 

2021 елда – 7 796,1 мең сум; 

2022 елда – 7 796,1 мең сум. 

1 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз 

характерында була һәм агымдагы финанс елына һәм план 

чорына Татарстан Республикасы бюджеты проектын 

формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Федераль бюджет һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы 

күләмнәре ел саен төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр 

нигезендә билгеләнәчәк»; 

 

«1 нче ярдәмче программаны тормышка ашырудан көтелә торган соңгы 

нәтиҗәләр» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«1 нче ярдәмче 

программаны 

тормышка ашыру-

дан көтелә торган 

соңгы нәтиҗәләр 

Балаларны һәм яшьләрне ялның оештырылган формалары 

белән җәлеп итү, шул исәптән: 

2019 елда – 218,7 мең кеше; 

2020 елда – 218,7 мең кеше; 

2021 елда – 220 мең кеше; 

2022 елда – 221 мең кеше. 

Балалар һәм яшьләр ялын оештыру өчен кирәкле шартлар ту-

дыру, сәламәтләндерү нәтиҗәлелеген арттыру»; 

 

1 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«III. 1 нче ярдәмче программаның 

ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

2019 – 2022 елларда 1 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми 

күләме 6 382 571,3 мең сум тәшкил итәчәк, шулардан:  

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 6 359 183,0 мең сум, 

шул исәптән: 

2019 елда – 1 536 898,1 мең сум; 

2020 елда – 1 607 428,3 мең сум; 

2021 елда – 1 607 428,3 мең сум; 

2022 елда – 1 607 428,3 мең сум; 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре башкарма комитетларына 

караган җирле үзидарә органнарының җирле бюджетлары акчасы исәбеннән – 

23 388,3 мең сум, шул исәптән: 

2019 елда – 0,0 мең сум; 

2020 елда – 7 796,1 мең сум; 

2021 елда – 7 796,1 мең сум; 

2022 елда – 7 796,1 мең сум. 

1 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм агымдагы финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты 

проектын формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Федераль бюджет һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы күләмнәре ел саен 

төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк. 

Балалар һәм яшьләр ялын оештыру буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә норматив 

чыгымнар ел саен Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан 

раслана. 

Татарстан Республикасы ял оешмаларында сменалар дәвамлылыгы, Татарстан 

Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары яктылыгында балалар 

һәм яшьләр ялын оештыруга һәм балалар һәм яшьләр ялын оештыруны тәэмин 

итүгә Татарстан Республикасы җирле бюджетларына субсидияләр бүлү, 

министрлыклар буенча 1 нче ярдәмче программаны тормышка ашыруга 

ассигнованиеләр бүлү аңа теркәлгән 2 нче кушымтада китерелә. 

2020 елга балалар ялын оештыруга хезмәтләр күрсәтү күләмнәре 

нормативлары һәм 2020 елга муниципаль районнар һәм шәһәр округлары 

яктылыгында балалар ялын оештыруга хезмәтләр күрсәтү күләмнәре нормативлары 

1 нче ярдәмче программага теркәлгән 3 нче кушымтада китерелә.»; 

1 нче ярдәмче программага теркәлгән 1 – 3 нче кушымталарны яңа редакциядә 

(карарга теркәләләр) бәян итәргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  


