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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республи-

касында елның иң яхшы территориаль 

иҗтимагый үзидарәсе» республика кон-

курсы турында» 2015 ел, 1 июнь, 391 нче 

карары белән расланган «Татарстан 

Республикасында елның иң яхшы 

территориаль иҗтимагый үзидарәсе» 

республика конкурсы турындагы 

нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында 
 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында елның иң яхшы территориаль иҗтимагый үзидарәсе» республика 

конкурсы турында» 2015 ел, 1 июнь, 391 нче карары белән (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2016 ел, 13 сентябрь, 636 нчы; 2017 ел, 15 май, 282 нче; 

2018 ел, 5 февраль, 59 нчы; 2018 ел, 4 апрель, 205 нче; 2018 ел, 5 сентябрь, 757 нче; 

2019 ел, 27 февраль, 130 нчы; 2019 ел, 2 октябрь, 886 нчы; 2019 ел, 31 октябрь,              

987 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган 

«Татарстан Республикасында елның иң яхшы территориаль иҗтимагый үзидарәсе» 

республика конкурсы турындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

IV бүлеккә түбәндәге эчтәлекле 4.4.1 нче пункт өстәргә: 

«4.4.1. i-муниципаль берәмлек бюджетына бирелә торган башка бюджетара 

трансфертлар күләме түбәндәге формула буенча билгеләнә: 

 

Сi = N1 × R1 + N2 × R2 + N3 × R3 + N4 × R4 + N5 × R5, 

 

монда: 

Сi – i-муниципаль берәмлек бюджетына бирелә торган башка бюджетара 

трансфертлар күләме, сум; 
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N1 – i-муниципаль берәмлек территориясендә теркәлгән, Конкурста I урын 

алган территориаль иҗтимагый үзидарәләр саны, берәмлек; 

N2 – i-муниципаль берәмлек территориясендә теркәлгән, Конкурста II урын 

алган территориаль иҗтимагый үзидарәләр саны, берәмлек; 

N3 – i-муниципаль берәмлек территориясендә теркәлгән, Конкурста III урын 

алган территориаль иҗтимагый үзидарәләр саны, берәмлек; 

N4 – i-муниципаль берәмлек территориясендә теркәлгән, Конкурста IV урын 

алган территориаль иҗтимагый үзидарәләр саны, берәмлек; 

N5 – i-муниципаль берәмлек территориясендә теркәлгән, Конкурста V урын 

алган территориаль иҗтимагый үзидарәләр саны, берәмлек; 

R1 – Конкурста I урын алган территориаль иҗтимагый үзидарәләргә грант 

күләме, сум; 

R2 – Конкурста II урын алган территориаль иҗтимагый үзидарәләргә грант 

күләме, сум; 

R3 – Конкурста III урын алган территориаль иҗтимагый үзидарәләргә грант 

күләме, сум; 

R4 – Конкурста IV урын алган территориаль иҗтимагый үзидарәләргә грант 

күләме, сум; 

R5 – Конкурста V урын алган территориаль иҗтимагый үзидарәләргә грант 

күләме, сум.»; 

әлеге Нигезләмәгә теркәлгән 1 нче кушымтаны яңа редакциядә (карарга 

теркәлә) бәян итәргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  

 

 

 

 



«Татарстан Республикасында 

елның иң яхшы территориаль 

иҗтимагый үзидарәсе» 

республика конкурсы турындагы 

нигезләмәгә 

1 нче кушымта 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 25 декабрь, 1191 нче 

карары редакциясендә) 

 

 

Территорияләрендә территориаль иҗтимагый үзидарәләр эшли торган 

муниципаль берәмлекләрнең конкурс төркемнәре 

 

 

Төркемнәр Муниципаль берәмлек исеме 

  

2019 елның 1 

гыйнварына 

территориаль 

иҗтимагый 

үзидарәләр саны 

Заявкаларның 

максималь саны 

 

1 2 3 4 

I төркем – шәһәр 

округлары 

Казан шәһәре 76 38 

Яр Чаллы  шәһәре 76 38 

Барлыгы 152 76 

II төркем – халык 

саны 60 меңнән 

артык булган шәһәр 

җирлекләре 

Әлмәт шәһәре 36 18 

Бөгелмә шәһәре 3 2 

Алабуга шәһәре 18 9 

Зеленодольск шәһәре 4 2 

Лениногорск шәһәре 13 7 

Түбән Кама шәһәре 26 13 

Чистай шәһәре 8 4 

Барлыгы 108 55 

III төркем – халык 

саны 60 меңгә кадәр 

булган шәһәр 

җирлекләре һәм 

авыл җирлекләре 

Әгерҗе шәһәре 3 2 

Азнакай шәһәре, Азнакай  

муниципаль районы 

составына керүче Актүбә  

шәһәр тибындагы поселогы 

17 9 

Аксубай муниципаль райо-

ны составына керүче Иске 

Илтерәк авыл җирлеге  

1 1 
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Алексеевск муниципаль 

районы составына керүче 

шәһәр тибындагы Алек-

сеевск поселогы  

3 2 

Арча шәһәре 5 3 

Баулы шәһәре 2 1 

Бөгелмә муниципаль 

районы составына керүче 

Карабаш шәһәр тибындагы 

поселогы  

1 1 

Буа шәһәре 6 3 

Чүпрәле муниципаль 

районы составына керүче 

Иске Чүпрәле авыл җирлеге  

1 1 

Алабуга муниципаль 

районы составына керүче 

авыл җирлекләре  

2 1 

Зәй шәһәре 6 3 

Зеленодольск муниципаль 

районы составына керүче  

Васильево  шәһәр 

тибындагы поселогы, 

Карамалы Тау шәһәр 

тибындагы поселогы 

4 2 

Кама Тамагы муниципаль 

районы составына керүче  

барлык шәһәр һәм авыл 

җирлекләре  

20 10 

Кукмара шәһәре 4 2 

Лаеш шәһәре һәм Лаеш  

муниципаль районы 

составына керүче авыл 

җирлекләре 

19 10 

Мамадыш шәһәре,  Мама-

дыш муниципаль районы 

составына керүче Красная 

Горка авыл җирлеге 

9 5 

Менделеевск шәһәре 5 3 

Минзәлә шәһәре 5 3 

Түбән Кама муниципаль 

районы составына керүче   

Кама Аланы шәһәр 

тибындагы поселогы  

2 1 
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___________________ 

 

Нурлат шәһәре һәм Нурлат   

муниципаль районы 

составына керүче авыл 

җирлекләре    

13 7 

Балык Бистәсе шәһәр 

тибындагы поселогы 

3 2 

Сарман муниципаль районы 

составына керүче авыл 

җирлекләре    

3 2 

Болгар шәһәре 1 1 

Тәтеш шәһәре 5 3 

Тукай муниципаль районы 

составына керүче авыл 

җирлекләре 

3 2 

Ютазы муниципаль районы 

составына керүче Урыссу  

шәһәр тибындагы поселогы  

1 1 

Барлыгы 144 81 

                                                                     Барысы 404 212 


