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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2019 – 2022 елларга 

Татарстан Республикасында физик 

культура һәм спортны үстерү» дәүләт 

программасын раслау турында»           

2019 ел, 5 март, 159 нчы карары 

белән расланган «2019 – 2022 елларга 

Татарстан Республикасында физик 

культура һәм спортны үстерү» дәүләт 

программасына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 – 2022 елларга Та-

тарстан Республикасында физик культура һәм спортны үстерү» дәүләт программа-

сын раслау турында» 2019 ел, 5 март, 159 нчы карары белән (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 ел, 12 июль, 567 нче; 2019 ел,                

8 ноябрь, 1023 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган 

«2019 – 2022 елларга Татарстан Республикасында физик культура һәм спортны 

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-

2019 – 2022 елларда Программаны финанслауның гомуми 

күләме 22 811 785,45 мең сум тәшкил итә, шулардан:  

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән –                               
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маны финанслау 

күләмнәре  

20 882 572,04 мең сум, шул исәптән: 

2019 елда – 3 995 562,24 мең сум; 

2020 елда – 6 290 400,7 мең сум; 

2021 елда – 6 291 108,2 мең сум; 

2022 елда – 4 305 500,9 мең сум; 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 1 511 193,41 мең сум, шул исәптән: 

2019 елда – 318 641,1 мең сум; 

2020 елда – 781 406,17 мең сум; 

2021 елда – 174 893,77 мең сум; 

2022 елда – 236 252,37 мең сум; 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы исәбеннән – 418 020,0 мең сум, шул 

исәптән: 

2019 елда – 72 820,0 мең сум; 

2020 елда – 345 200,0 мең сум; 

2021 елда – 0,0 мең сум; 

2022 елда – 0,0 мең сум. 

Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була 

һәм тиешле финанс елына бюджет проектын формалаштыр-

ганда ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Федераль бюджет, җирле бюджетлар 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                             

22 811 785,45 мең сум тәшкил итә, шулардан:  

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән –                               

20 882 572,04 мең сум, шул исәптән: 

2019 елда – 3 995 562,24 мең сум; 

2020 елда – 6 290 400,7 мең сум; 

2021 елда – 6 291 108,2 мең сум; 

2022 елда – 4 305 500,9 мең сум; 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы исәбеннән –              

1 511 193,41 мең сум, шул исәптән: 

2019 елда – 318 641,1 мең сум; 

2020 елда – 781 406,17 мең сум; 

2021 елда – 174 893,77 мең сум; 

2022 елда – 236 252,37 мең сум; 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган бюджеттан тыш чыганаклар акчасы 

исәбеннән – 418 020,0 мең сум, шул исәптән: 
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2019 елда – 72 820,0 мең сум; 

2020 елда – 345 200,0 мең сум; 

2021 елда – 0,0 мең сум; 

2022 елда – 0,0 мең сум. 

Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм агымдагы 

финанс елына һәм план чорында 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 – 2021 елларга Татарстан Республикасында физик культура һәм 

спортны үстерү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженерлык 
инфраструктурасын үстерү» ярдәмче программасында (алга таба – 4 нче ярдәмче 
программа): 

4 нче ярдәмче программа паспортының «Еллар һәм финанслау чыганаклары 
буенча бүлеп, 4 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге 
редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

финанслау чыга-

наклары буенча 

бүлеп, 4 нче 

ярдәмче програм-

маны финанслау 

күләмнәре 

4 нче ярдәмче программаны финанслау күләме 15 278 953,74 

мең сум тәшкил итә, шул исәптән күздә тотыла торган федераль 

бюджет акчасы исәбеннән – 1 327 818,6 мең сум, Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 13 533 115,14 мең 

сум, билгеләнгән тәртиптә җәлеп ителә торган бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы исәбеннән – 418 020,0 мең сум. 

(мең сум) 

Ел 4 нче 

ярдәмче 

программа 

буенча 

барысы 

бергә акча 

күләме 

Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 
Республи-
касы бюд-

жеты 

федераль 
бюджет  

бюджеттан 
тыш 

чыганаклар 

2019 2 233 968,34 1 911 848,34 249 300,0 72 820,0 

2020 5 603 843,7 4 537 449,90 721 193,8 345 200,0 

2021 4 682 695,2 4 534 712,10 147 983,1 0,0 

2022 2 758 446,5 2 549 104,80 209 341,7 0,0 

Бар-

лыгы 

15 278 953,74 13 533 115,14 1 327 818,6 418 020,0 

4 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз харак-

терында була һәм агымдагы финанс елына һәм план чорына 

Татарстан Республикасы бюджеты проектын формалаш-

тырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш.  

Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы күләмнәре ел саен төзелә торган 

шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк»; 
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4 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«III. 4 нче ярдәмче программаның 

ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

4 нче ярдәмче программаны финанслау күләме 15 278 953,74 мең сум тәшкил 

итә, шул исәптән күздә тотыла торган федераль бюджет акчасы исәбеннән –               

1 327 818,6 мең сум, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән –                   

13 533 115,14 мең сум, билгеләнгән тәртиптә җәлеп ителә торган бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы исәбеннән – 418 020,0 мең сум. 

 

(мең сум) 

Ел 4 нче ярдәмче 

программа буенча 

барысы бергә акча 

күләме 

Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан Рес-
публикасы бюд-

жеты 

федераль 
бюджет  

бюджеттан 
тыш 

чыганаклар 

2019 2 233 968,34 1 911 848,34 249 300,0 72 820,0 

2020 5 603 843,7 4 537 449,90 721 193,8 345 200,0 

2021 4 682 695,2 4 534 712,10 147 983,1 0,0 

2022 2 758 446,5 2 549 104,80 209 341,7 0,0 

Барлыгы 15 278 953,74 13 533 115,14 1 327 818,6 418 020,0 

 

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 

күләмнәре ел саен төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгелә-

нәчәк.»; 

4 нче ярдәмче программага теркәлгән 1 нче һәм 2 нче кушымталарны яңа 

редакциядә (карарга теркәләләр) бәян итәргә; 

Программага теркәлгән кушымтаны яңа редакциядә (карарга теркәлә) бәян 

итәргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  


