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Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының «Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм
торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт программасын раслау турында»
2019 ел, 3 октябрь, 888 нче карары
белән расланган «Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм
торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү»
дәүләт программасына үзгәрешләр
кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республи-касы
халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән
тәэмин итү» дәүләт программасын раслау турында» 2019 ел, 3 октябрь, 888 нче
карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 ел, 19
ноябрь, 1048 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган
«Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык
хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт программасына (алга таба –
Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
Программа паспортында:
«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре»
юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар
һәм Программаны финанслауның гомуми күләме 130 875 272,5 мең
чыганаклар
сум тәшкил итә, шул исәптән:
буенча
бүлеп,

2
Программаны
финанслау
күләмнәре

Ел

2020
2021
2022
2023
2024
2025
Барыс
ы

Барлык акча

(мең сум)
Җәлеп итәргә планлаштырылган акча

Татарстан
Республикасы
бюджеты
акчасы

федераль
бюджет

20 604 962,5
21 646 541,6
22 331 168,0
21 774 403,3
23 096 735,6
21 421 461,5

13 581 223,9
15 088 146,6
15 303 195,2
15 011 860,4
15 741 166,4
15 916 971,1

130 875 272,5

90 642 563,7

җирле
бюджетлар

бюджеттан
тыш
чыганаклар

2 086 283,3
1 620 939,7
1 977 464,8
1 506 420,0
1 884 990,0
-

дәүләт
корпорациясе
– тораккоммуналь
хуҗалыкны
реформалашты
руга ярдәм итү
Фонды
76 714,0
76 714,0
189 766,7
189 766,7
189 766,7
-

1 072 931,0
1 072 931,0
1 072 931,0
1 119 067,0
1 167 186,9
1 217 376,0

3 787 810,3
3 787 810,3
3 787 810,3
3 947 289,1
4 113 625,6
4 287 114,5

9 076 097,8

722 728,2

6 722 422,9

23 711 460,0

Искәрмә: финанслау күләмнәре фаразланган характерда һәм
тиешле бюджетларның мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен
төзәтмәләр кертелергә тиеш»;
«Программаның максатларын һәм бурычларын тормышка ашыруның көтелгән
соңгы нәтиҗәләре (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм Программаның бюджет
нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлында:
бишенче абзацта «95,54» саннарын «97,9» саннарына алмаштырырга;
сигезенче абзацта «31,4» саннарын «31,5» саннарына алмаштырырга;
унынчы абзацта «78,3» саннарын «83,1» саннарына алмаштырырга;
Программаның 2 бүлегендә:
егерме алтынчы абзацта «31,4» саннарын «31,5» саннарына алмаштырырга;
егерме сигезенче абзацта «78,3» саннарын «83,1» саннарына алмаштырырга;
Программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
Программаны тормышка ашыруны финанс ягыннан тәэмин итүне фаразлау
Татарстан Республикасы бюджеты һәм билгеләнгән тәртиптә федераль бюджет,
дәүләт корпорациясе – торак-коммуналь хуҗалыкны үзгәртеп коруга ярдәм итү
фонды, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш чыганаклардан җәлеп итүгә
планлаштырыла.
2020 – 2025 елларда Программаны финанслауның фаразланган гомуми күләме
130 875 272,5 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән:
Ел

2020
2021

Барлык акча

20 604 962,5
21 646 541,6

Татарстан
Республикасы
бюджеты
акчасы

федераль
бюджет

13 581 223,9
15 088 146,6

2 086 283,3
1 620 939,7

(мең сум)
Җәлеп итәргә планлаштырылган акча
дәүләт корпорациясе
җирле
бюджеттан
– торак-коммуналь
бюджетлар
тыш
хуҗалыкны
чыганаклар
реформалаштыруга
ярдәм итү Фонды
76 714,0
1 072 931,0 3 787 810,3
76 714,0
1 072 931,0 3 787 810,3

3
2022
2023
2024
2025
Барысы

22 331 168,0
21 774 403,3
23 096 735,6
21 421 461,5
130 875 272,5

15 303 195,2
15 011 860,4
15 741 166,4
15 916 971,1
90 642 563,7

1 977 464,8
1 506 420,0
1 884 990,0
9 076 097,8

189 766,7
189 766,7
189 766,7
722 728,2

1 072 931,0
1 119 067,0
1 167 186,9
1 217 376,0
6 722 422,9

3 787 810,3
3 947 289,1
4 113 625,6
4 287 114,5
23 711 460,0

Программа юнәлешләре буенча финанслау күләмнәре, тиешле бюджетлар
мөмкинлекләреннән чыгып, ел саен тәгаенләнергә тиеш.
Программаны ресурслар белән тәэмин итү, барлык чыганаклар хисабына һәм
Программаны гамәлгә ашыру өчен Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарын
фаразлау әлеге Программага кушымтада китерелгән.»;
Программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә);
«Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» ярдәмче
программасында (алга таба – 1 нче ярдәмче программа):
1 нче ярдәмче программа паспортында:
«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 1 нче ярдәмче программаны финанслау
күләмнәре һәм чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар
һәм 1 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме
чыганаклар
827 304,8 мең сум тәшкил итә, шул исәптән:
буенча бүлеп, 1
(мең сум)
нче
ярдәмче
Ел
Барлык акча
Шул исәптән акча
программаны
Татарстан
җәлеп итәргә
җәлеп итәргә
финанслау
Республикасы
планлаштыр планлаштырыл
бюджеты
ылган
ган бюджеттан
күләмнәре
һәм
тыш
чыганаклар
федераль
чыганаклары
бюджет

2020
2021
2022
2023
2024
2025
Барысы

142 342,5
146 457,8
151 504,5
129 000,0
129 000,0
129 000,0
827 304,8

50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
300 000,0

13 342,5
17 457,8
22 504,5
*
*
*
53 304,8

79 000,0
79 000,0
79 000,0
79 000,0
79 000,0
79 000,0
474 000,0

*Чараларны финанслау күләме Россия Федерациясе Төзелеш
һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгында конкурс
нигезендә сайлап алу нәтиҗәләре буенча ел саен ачыкланырга
тиеш»;
«1 нче ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын гамәлгә
ашыруның көтелгән соңгы нәтиҗәләре (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм
бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлының икенче абзацында «30 саннарын «47»
саннарына алмаштырырга;
1 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3. 1 нче ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү

4
1 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 1 827 304,8 мең сум
тәшкил итә, шул исәптән түбәндәгеләр хисабына:
Татарстан Республикасы бюджеты акчалары – 297 000,0 мең сум;
бер бала туганда (уллыкка алганда) Татарстан Республикасы бюджеты
акчалары исәбеннән социаль түләүләр – 3 0000,0 мең сум;
федераль бюджет акчалары – 53 304,8 мең сум;
яшь гаиләләрнең үз һәм заем акчалары – 474 000,0 мең сум;
шул исәптән еллар буенча:
(мең сум)

Ел

2020
2021
2022
2023
2024
2025
Барысы

Барлык
акча

142 342,50
146 457,80
151 504,50
129 000,0
129 000,0
129 000,0
827 304,8

Татарстан
Республикасы
бюджеты
акчасы

49 500,0
49 500,0
49 500,0
49 500,0
49 500,0
49 500,0
297 000,0

Шул исәптән акча
бер бала туганда
җәлеп итәргә
җәлеп итәргә
(уллыкка алганда)
планлаштырылган планлаштырылган
Татарстан
җирле бюджетлар
бюджеттан тыш
Республикасы
чыганаклар
бюджеты акчалары
исәбеннән социаль
түләүләр
500
13 342,50
79 000,0
500
17 457,80
79 000,0
500
22 504,50
79 000,0
500
*
79 000,0
500
*
79 000,0
500
*
79 000,0
3 000
53 304,8
474 000,0

*Чараларны финанслау күләме ел саен Россия Федерациясе Төзелеш һәм тораккоммуналь хуҗалык министрлыгында конкурс нигезендә сайлап алу нәтиҗәләре
буенча ачыкланырга тиеш.
1 нче ярдәмче программаны ел саен финанслауның фаразланган (күздә
тотылган) күләмнәрен федераль бюджет акчалары исәбеннән исәпләп чыгару
түбәндәге формула буенча гамәлгә ашырыла:

Ф=

Р+М
× Y,
1−Y

монда:
Ф – 1 нче ярдәмче программа чараларын финанслашу өчен ел саен җәлеп ителә
торган федераль бюджет акчаларының иң чик күләме;
Р – 1 нче ярдәмче программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчалары
исәбеннән ел саен финанслау күләме;
М – 1 нче ярдәмче программаны муниципаль берәмлекләр бюджетлары
акчалары исәбеннән ел саен финанслау күләме;
Y –Татарстан Республикасының чыгым йөкләмәләрен субсидияләр исәбеннән
финанслашу дәрәҗәсе.
Татарстан Республикасының чыгым йөкләмәләрен субсидияләр исәбеннән
финанслашу дәрәҗәсенең әһәмияте түбәндәге формула буенча билгеләнә:

5

Y=

0,3
,
РБО

монда:
Y –Татарстан Республикасының чыгым йөкләмәләрен субсидияләр исәбеннән
финанслашу дәрәҗәсе;
РБО – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе
субъектларының бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләрне бүлү турында»
2004 ел, 22 ноябрь, 670 нче карары белән расланган Россия Федерациясе
субъектларының бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләрне бүлү методикасы
нигезендә исәпләнгән чираттагы финанс елына Татарстан Республикасының хисаплы
бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсе.»;
1 нче ярдәмче программаның 5 бүлегендәге сигезенче абзацта «180» саннарын
«197» саннарына алмаштырырга;
яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә);
1 нче ярдәмче программаның 2 нче кушымтасының 11 пунктын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
«11. Башка бюджетара трансфертлар билгеләнгән тәртиптә муниципаль
берәмлекләр бюджетлары акчаларын алучыларның вакытлыча кулланылышына керә
торган акчалар белән операцияләрне исәпкә алу өчен Россия Федерациясе Үзәк банкы
учреждениесендә ачылган Федераль казначылыкның территориаль органы счетына,
әлеге операцияләрне килешүдә билгеләнгән срокларда шәхси счетларда чагылдырып,
күчерелә.»;
1 нче ярдәмче программаның 3 нче кушымтасында:
30 пунктның беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«30. Федераль дәүләт программасы максатларына Татарстан Республикасы
бюджеты чыгымнары буенча операцияләрне исәпкә алу Россия Федерациясе бюджет
законнары нигезендә муниципаль берәмлек бюджеты акчаларын алучыларның
вакытлыча кулланылышына керә торган акчалар белән операцияләр исәпкә алына
торган счетларда гамәлгә ашырыла, Федераль казначылыкның территориаль
органнарында яки муниципаль берәмлекнең финанс органында бюджет акчаларын
алучылар буларак, Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре
бюджетларының үтәлешенә касса хезмәте күрсәтүне билгеләнгән тәртиптә гамәлгә
ашырганда, Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең ачык органнарына
бюджет акчаларын алучылар буларак бирелә.»;
1 нче ярдәмче программаның 5 нче кушымтасының 11 һәм 12 пунктларын
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
11) оешма реквизитлары белән эш урыныннан белешмә, ул гражданның эш
урыны, аның вазыйфасы турында кәгазьдә имзаланган, оешма җитәкчесе яки аның
урынбасары тарафыннан имзаланган һәм оешманың мөһере яки көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән имзаланган (эш бирүченең булганда) электрон
документ рәвешендә – яшь гаиләнең барлык әгъзаларына;
12) кәгазьле хезмәт эшчәнлеге турында мәгълүматлар (хезмәт кенәгәсенең
күчермәсе – оешма җитәкчесе яки кадрлар бүлеге башлыгы имзасы белән расланган

6
барлык битләр, «хәзерге вакытта эшли» тамгасы белән) яки көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән (эш бирүчедә булганда) имзаланган электрон
документ формасында – яшь гаиләнең барлык әгъзаларына;»;
«Татарстан Республикасында ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм
калган балаларны, ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар
арасыннан булган затларны торак урыннары белән тәэмин итү» ярдәмче
программасында (алга таба – 2 нче ярдәмче программа):
2 нче ярдәмче программа паспортында:
«Еллар һәм чыганаклар буенча бүленеп, 2 нче ярдәмче программаны финанслау
күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар
һәм 2 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме
чыганаклар
2 552 124,0 мең сум тәшкил итә, шул исәптән:
буенча бүленеп, 2
(мең сум)
нче
ярдәмче
Ел
Барлык акча
Шул исәптән акча
программаны
Татарстан
җәлеп итәргә
финанслау
Республикасы бюджеты
планлаштырылган
федераль бюджет
акчасы
күләме
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Барысы

840 708,0
840 708,0
840 708,0
*
*
*
2 522 124,0

794 707,1
794 707,1
792 907,6
*
*
*
2 382 321,8

46 000,9
46 000,9
47 800,4
*
*
*
139 802,2

* Чараларны финанс чараларын бүлеп бирү буенча үтәү.

Искәрмә: финанслау күләмнәре фаразланган характерда һәм
тиешле бюджетларның мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен
төзәтмәләр кертелергә тиеш»;
«2 нче ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын гамәлгә
ашыруның көтелгән соңгы нәтиҗәләре (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм 2
нче ярдәмче программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлында:
беренче абзацта «2025» саннарын «2022» саннарына алмаштырырга;
икенче абзацта «1 836» саннарын «1 800» саннарына алмаштырырга;
өченче абзацта «30,9 процент» сүзләрен «100 процент» сүзләренә
алмаштырырга;
2 нче ярдәмче программаның 1 бүлегендә:
унтугызынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 ел 15 апрель, 296 нчы карары белән
расланган «Гражданнарга социаль ярдәм» Россия Федерациясе дәүләт программасы
кысаларында ел саен ятим балаларга һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган
балаларга, алар арасыннан булган затларга махсуслаштырылган торак урыннар
наймы шартнамәләре буенча торак урыннары бирү өчен федераль бюджеттан
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Татарстан Республикасы бюджетына субсидияләр бирү турында килешүләр төзелә.
Әлеге килешүнең 4.3.3 пункты нигезендә, тиешле программа кысаларында Россия
Федерациясе субъектында гамәлгә ашырыла торган чараларның нәтиҗәлелеге
күрсәткечләренә ирешү мөһим шарт булып тора.»;
таблицага егерме беренче абзацтан соң түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә:
«2019

373 231,9

44 730,9

328 501,0

309»;

утыз икенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Федераль һәм төбәк законнарын үтәү йөзеннән, Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының «Ятим балаларга һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган
балаларга, ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар арасыннан
булган затларга, ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар
категориясенә керүче затларга, ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган
балалар арасыннан булган затларга, ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм
калган балалар арасыннан булган затларга авыр тормыш хәлен җиңеп чыгуда ярдәм
итү кирәклеген таныклаучы хәлләрне ачыклау тәртибен раслау турында» 2009 ел, 30
апрель, 371 нче карары расланды.»;
2 нче ярдәмче программаның 2 бүлегендә:
җиденче абзацта «2025» саннарын «2022» саннарына алмаштырырга;
сигезенче абзацта «1 836» саннарын «1 800» саннарына алмаштырырга;
тугызынчы абзацта «30,9 процент» сүзләрен «100 процент» сүзләренә
алмаштырырга;
2 нчы ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3. 2 нче ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
2 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 2 522 124,0 мең сум,
шул исәптән:
(мең сум)
Ел

Барлык акча

Шул исәптән акча
Татарстан Республикасы
җәлеп итәргә
бюджеты акчасы
планлаштырылган федераль
бюджет

2020
2021
2022
2023
2024
2025
Барысы

840 708,0
840 708,0
840 708,0
*
*
*
2 522 124,0

794 707,1
794 707,1
792 907,6
*
*
*
2 382 321,8

46 000,9
46 000,9
47 800,4
*
*
*
139 802,2

* Чараларны финанс чараларын бүлеп бирү буенча үтәү.

Искәрмә: финанслау күләмнәре фаразланган характерда һәм тиешле
бюджетларның мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш»;
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2 нче ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта
итеп бирелә);
«Торак» федераль проекты чараларын тормышка ашыру» ярдәмче
программасында (алга таба – 3 нче ярдәмче программа):
«Еллар һәм чыганаклар буенча бүленеп, 3 нче ярдәмче программаны финанслау
күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар һәм чыганаклар Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме
буенча бүленеп, 3 нче 1 231 588,6 мең сум тәшкил итә, шул исәптән:
ярдәмче программаны
(мең сум)
финанслау күләме
Ел
Барлык
Шул исәптән акча
акча

2020
2021
2022
2023
2024
Барысы

1 231 588,6
*
*
*
*
1 231 588,6

Татарстан
Республикасы
бюджеты акчасы
234 001,9
*
*
*
*
234 001,9

җәлеп итәргә
планлаштырылган
федераль бюджет
997 586,7
*
*
*
*
997 586,7

*Чараларны финанслау күләме Россия Федерациясе
субъектлары арасында субсидияләрне бүлү нәтиҗәләре
буенча ел саен билгеләнергә тиеш»;
3 нче ярдәмче программаның 1 бүлегендә:
бишенче – җиденче абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2015 елдан 2019 елга кадәр Татарстан Республикасында торак төзелешен
үстерү программаларын стимуллаштыру чараларын финанслауга 6,91 млрд. сум
бүлеп бирелгән, шул исәптән:
федераль бюджеттан – 4,84 млрд. сум,
Татарстан Республикасы бюджетыннан – 2,07 млрд. сум.»;
3 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3. 3 нче ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
3 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 1 231 588,6 мең сум
тәшкил итә, шул исәптән:
(мең сум)

Ел

2020
2021
2022
2023
2024

Барлык акча

1 231 588,6
*
*
*
*

Шул исәптән акча
Татарстан Республикасы
җәлеп итәргә планлаштырылган
федераль бюджет
бюджеты акчасы
234 001,9
*
*
*
*

997 586,7
*
*
*
*
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Ел

Барлык акча

Барысы

1 231 588,6

Шул исәптән акча
Татарстан Республикасы
җәлеп итәргә планлаштырылган
федераль бюджет
бюджеты акчасы
234 001,9

997 586,7

*Чараларны финанслау күләме Россия Федерациясе субъектлары арасында
субсидияләрне бүлү нәтиҗәләре буенча ел саен билгеләнергә тиеш.
Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән финанслау, 3 нче
ярдәмче программада катнашучы инвестиция проектларын финанслауда еллык
гомуми ихтыяҗдан чыгып, Татарстан Республикасы чыгым йөкләмәләрен
финанслашу дәрәҗәсен исәпкә алып гамәлгә ашырыла.»;
3 нче ярдәмче программаның 4 бүлегендәге 2 нче таблицаны түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
«2 таблица
Федераль милектә булган җир кишәрлекләрен хуҗалык әйләнешенә кертү
т/с

Җир кишәрлегенең
кадастр саны

1

2

1.

16:50:171126:40

2.

16:50:171125:18

3.

16:24:150302:120

4.

16:24:150302:119

5.

16:50:171125:19

6.

16:24:150304:119

7.

16:24:150302:118

8.

16:50:090565:101

9.

16:24:150304:120

10.

16:50:171201:284

Җир кишәрлегенең
урнашу урыны

Гомуми
Рөхсәт ителгән файдалану төре
мәйдан,
гектар
3
4
5
Хуҗалык әйләнешенә кертелгән җир кишәрлекләре
Татарстан Республикасы, Казан
7,2909 3-5 катлы күпфатирлы торак йортлар
шәһәре,
Идел
буе
районы,
Оренбург тракты урамы
Татарстан Республикасы, Казан
3,9956 3-5 катлы күпфатирлы торак йортлар
шәһәре,
Идел
буе
районы,
Оренбург тракты урамы
Татарстан Республикасы, Казан
14,3083 3 каттан артмаган биеклектәге
шәһәре
күпфатирлы торак йортлар
Татарстан Республикасы, Лаеш
36,134 торак төзелеше
муниципаль районы, Столбище
авыл җирлеге, Усад авылы
Татарстан Республикасы, Казан
2,7675 махсус билгеләнештәге зонада торак
шәһәре,
Идел
буе
районы,
төзелеше максатларында территорияне
Оренбург тракты урамы
комплекслы
үзләштерү
өчен
күпфатирлы торак йортлар (зона коды
– ДЗ)
Татарстан Республикасы, Лаеш
муниципаль районы, Столбище
авыл җирлеге, Усад авылы
Татарстан Республикасы, Казан
шәһәре
Татарстан Республикасы, Казан
шәһәре, ул.Горсоветская

25,0

торак төзелеше

63,0799

торак төзелеше

0,75

торак төзелеше

Татарстан Республикасы, Лаеш
муниципаль районы, Столбище
авыл җирлеге, Усад авылы

179,76

торак төзелеше

Татарстан Республикасы, Казан
шәһәре,
Идел
буе
районы,
Оренбург тракты урамы

29,5

торак төзелеше

10
1
11.

2
16:24:000000:235

12.

16:16:120601:481

13.

16:16:120601:482

14.

16:50:171201:906

15.

16:16:000000:330

16.

16:50:171201:282

17.

16:50:171124:161

18.

16:52:040205:1008

19.

16:52:040205:1015

20.

16:50:171201:906

21.

16:16:120601:481

22.

16:50:170117:1

23.

16:16:080503:379

24.

16:15:000000:1549

25.

16:16:000000:330

26.

16:50:000000:21308

3
4
5
313,51
технопарк төзү өчен
Татарстан Республикасы, Лаеш
муниципаль районы, Столбище
авыл җирлеге
Татарстан Республикасы, Казан
28,9
торак төзелеше
шәһәре,
Константиновка
авылыннан
500
м
төньяккөнбатышка таба
Татарстан Республикасы, Казан
117,67
күп балалы гаиләләргә бирү өчен
шәһәре,
Константиновка
авылыннан
500
м
төньяккөнбатышка таба
Татарстан Республикасы, Казан
1,76
социаль инфраструктура объектлары
шәһәре,
Идел
буе
районы,
төзү өчен
Оренбург тракты урамы
Татарстан Республикасы, Биектау
521,5
күп балалы гаиләләргә бирү өчен
муниципаль районы, Дачный авыл
җирлеге
Татарстан Республикасы, Казан
4,72
социаль инфраструктура объектлары
шәһәре, Идел буе районы, 2 нче
төзү өчен
ферма урамы
Татарстан Республикасы, Казан
0,92
торак төзелеше өчен
шәһәре, Идел буе районы, 2 нче
ферма урамы
Татарстан Республикасы, Чаллы
4,6
территорияне комплекслы үзләштерү
шәһәре, Тынычлык проспекты,
өчен, аның кысаларында шул исәптән
XVIа торак районы
торак төзелеше дә күздә тотыла
Татарстан Республикасы, Чаллы
0,74
территорияне комплекслы үзләштерү
шәһәре, Тынычлык проспекты,
өчен, аның кысаларында шул исәптән
XVIа торак районы
торак төзелеше дә күздә тотыла
Татарстан Республикасы, Казан
1,76
социаль инфраструктура объектлары
шәһәре,
Идел
буе
районы,
төзү өчен
Оренбург тракты урамы
Хуҗалык әйләнешенә кертү өчен карала торган җир кишәрлекләре
Татарстан Республикасы, Казан
4,7
карар кабул ителмәгән
шәһәре,
Константиновка
авылыннан
500
м
төньяккөнбатышка таба
Татарстан Республикасы, Казан
18,0
карар кабул ителмәгән
шәһәре, Иске Победилово авылы
Татарстан Республикасы, Биектау
4,0
карар кабул ителмәгән
муниципаль районы, Биектау авыл
из 6,6
җирлеге
Татарстан Республикасы, Биектау
2 327,0
карар кабул ителмәгән
муниципаль районы, Биектау авыл
җирлеге, Килди авыл җирлеге
Татарстан Республикасы, Биектау
963,6
Торак төзелешен үстерү һәм Россия
муниципаль районы, Дачный авыл
Федерациясе милкендә булган җир
җирлеге
кишәрлекләрен файдалануның нәтиҗәлелеген бәяләү буенча Хөкүмәт
комиссиясенең Өч һәм аннан күбрәк
баласы булган гражданнарга түләүсез
бирү максатларында җир кишәрлеге
белән идарә итү һәм аның белән эш итү
буенча Россия Федерациясе вәкаләтләрен Татарстан Республикасы дәүләт
хакимияте органнарына тапшыру
турында карары
Татарстан Республикасы, Казан
10,37
Торак төзелешен үстерү һәм Россия
шәһәре, Совет районы, Академик
Федерациясе милкендә булган җир
Губкин урамы
кишәрлекләрен файдалануның нәтиҗәлелеген бәяләү буенча Хөкүмәт
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1

2

3

4

27.

16:50:050152:1391

Татарстан Республикасы, Казан
шәһәре, Совет районы, Аграрная
урамы

1,21

28.

16:50:171201:49

Татарстан Республикасы, Казан
шәһәре,
Идел
буе
районы,
Оренбург тракты урамы

3,0

5
комиссиясенең Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарына
территорияне комплекслы үзләштерү
өчен җир кишәрлеге белән идарә итү
һәм аның белән эш итү буенча Россия
Федерациясе вәкаләтләрен тапшыру
аның кысаларында торак төзелеше
күздә тотыла, турында карары
Торак төзелешен үстерү һәм Россия
Федерациясе милкендә булган җир
кишәрлекләрен файдалануның нәтиҗәлелеген бәяләү буенча Хөкүмәт
комиссиясенең Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарына
социаль инфраструктура объектын
төзү өчен җир кишәрлеге белән идарә
итү һәм аның белән эш итү буенча
Россия Федерациясе вәкаләтләрен
тапшыру турында карары»;

3 нче ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта
итеп бирелә);
3 нче ярдәмче программага 2 нче кушымта өстәргә (кушымта итеп бирелә);
«Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда
гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча региональ программа чараларын гамәлгә
ашыру» ярдәмче программасы (алга таба – 5 нче ярдәмче программа):
«Еллар һәм чыганакларга бүлеп, 5 нче ярдәмче программаны финанслау
күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар
һәм 5 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме
чыганакларга
4 233 801,2 мең сум тәшкил итә, шул исәптән:
(мең сум)
бүлеп, 5 нче
Ел
Барлык
Шул исәптән акча
ярдәмче
акча
Татарстан
җәлеп итәргә
җәлеп итәргә
программаны
Республикасы планлаштырылган планлаштырылган
җирле бюджет
бюджеттан тыш
бюджеты
финанслау
чыганаклар
акчасы
күләме
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Барысы

5 463 879,2
5 463 879,2
5 463 879,2
5 698 826,0
5 943 875,5
6 199 462,1
34 233 801,2

682 137,9
682 137,9
682 137,9
711 469,8
742 063,0
773 971,7
4 273 918,3

1 072 931,0
1 072 931,0
1 072 931,0
1 119 067,0
1 167 186,9
1 217 376,0
6 722 422,9

3 708 810,3
3 708 810,3
3 708 810,3
3 868 289,1
4 034 625,6
4 208 114,5
23 237 460,0

Искәрмә: финанслау күләмнәре фаразланган характерда һәм
тиешле бюджетларның мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен
төзәтмәләр кертелергә тиеш»;
5 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
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«3. 5 нче ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
5 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 34 233 801,2 мең
сум тәшкил итә, шул исәптән:
(мең сум)

Ел

Барлык акча
Татарстан
Республикасы
бюджеты акчасы

2020
2021
2022
2023
2024
2025
Барысы

5 463 879,2
5 463 879,2
5 463 879,2
5 698 826,0
5 943 875,5
6 199 462,1
34 233 801,2

Шул исәптән акча
җәлеп итәргә
планлаштырылган

682 137,9
682 137,9
682 137,9
711 469,8
742 063,0
773 971,7
4 273 918,3

җәлеп итәргә
планлаштырылган

җирле бюджет

бюджеттан тыш
чыганаклар

1 072 931,0
1 072 931,0
1 072 931,0
1 119 067,0
1 167 186,9
1 217 376,0
6 722 422,9

3 708 810,3
3 708 810,3
3 708 810,3
3 868 289,1
4 034 625,6
4 208 114,5
23 237 460,0

Искәрмә: финанслау күләмнәре фаразланган характерда һәм тиешле
бюджетларның мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертергә тиеш.»;
5 нче ярдәмче программаның кушымтасын яңа редакциядә бәян итәргә
(кушымта итеп бирелә);
«Чиста су» федераль проекты чараларын тормышка ашыру» ярдәмче
программасында (алга таба – 6 нчы ярдәмче программа):
6 нчы ярдәмче программа паспортында:
«Еллар һәм чыганаклар буенча бүленеп, 6 нчы ярдәмче программаны
финанслау күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар һәм чыганаклар 6 нчы ярдәмче программаны финанслауның гомуми
буенча бүленеп, 6 нчы күләме 985 570,6 мең сум тәшкил итә, шул исәптән:
ярдәмче программаны
(мең сум)
финанслау күләме
Ел

2020
2021
2022
2023
2024
Барысы

Барлык акча

207 032,4
293 338,2
295 300,0
189 900,0
985 570,6

Шул исәптән акча
Татарстан
җәлеп итәргә
Республикасы
планлаштырылган
федераль бюджет
бюджеты акчасы

39 336,2
55 734,3
56 100,0
36 100,0
187 270,5

167 696,2
237 603,9
239 200,0
153 800,0
798 300,1

Искәрмә: финанслау күләмнәре фаразланган характерда
һәм тиешле бюджетларның мөмкинлекләрен исәпкә
алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш»;
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«6 нчы ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын гамәлгә
ашыруның көтелгән соңгы нәтиҗәләре (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм
бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлында:
икенче абзацта «95,54» саннарын «97,9» саннарына алмаштырырга;
өченче абзацта «98,98 процент» сүзләрен «100 процент» сүзләренә
алмаштырырга;
6 нчы ярдәмче программаның 2 бүлегендә:
алтынчы абзацта «95,54» саннарын «97,9» саннарына алмаштырырга;
җиденче абзацта «98,98 процент» сүзләрен «100 процент» сүзләренә
алмаштырырга;
6 нчы ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3. 6 нчы ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
6 нчы ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 985 570,6 мең сум
тәшкил итә, шул исәптән:
(мең сум)
Ел

2020
2021
2022
2023
2024
Барысы

Барлык акча

Шул исәптән акча
Татарстан Республикасы
җәлеп итәргә планлаштырылган
федераль бюджет
бюджеты акчасы

207 032,4
293 338,2
295 300,0
189 900,0
985 570,6

39 336,2
55 734,3
56 100,0
36 100,0
187 270,5

167 696,2
237 603,9
239 200,0
153 800,0
798 300,1

Искәрмә: финанслау күләмнәре фаразланган характерда һәм тиешле
бюджетларның мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш»;
6 нчы ярдәмче программаның кушымтасын яңа редакциядә бәян итәргә
(кушымта итеп бирелә):
«Иделне савыктыру» федераль проекты чараларын гамәлгә ашыру» ярдәмче
программасында (алга таба – 7 нче ярдәмче программа):
7 нче ярдәмче программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча 7 нче
ярдәмче программаны финанслау күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар һәм чыганаклар 7 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме
буенча 7 нче ярдәмче 8 362 932,7 мең сум тәшкил итә, шул исәптән:
программаны финанслау
(мең сум)
күләме
Ел

Барлык акча

Шул исәптән акча
Татарстан
җәлеп итәргә
Республикасы планлаштырылган
федераль бюджет
бюджеты
акчасы

14
2020
2021
2022
2023
2024
Барысы

884 228,7
1 715 783,7
2 061 180,3
1 564 470,0
2 137 270,0
8 362 932,7

168 003,5
325 998,9
391 624,3
297 250,0
406 080,0
1 588 956,7

716 225,2
1 389 784,8
1 669 556,0
1 267 220,0
1 731 190,0
6 773 976,0

Искәрмә: финанслау күләмнәре фаразланган характерда
һәм тиешле бюджетларның мөмкинлекләрен исәпкә алып,
ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш»;
7 нче ярдәмче программаның 1 бүлегендә:
1 нче таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1 таблица
7 нче ярдәмче программа кысаларында планлаштырыла торган төзелеш яки
реконструкция (модернизацияләү) объектлары исемлеге
Т/с

Объект исеме

1
1.
2.
3.

2
Чаллы шәһәре, «Замелекесье» торак районы. Яңгыр канализациясе
Бөгелмә шәһәре канализациясенең чистарту корылмаларын реконструкцияләү
Казан
шәһәре
канализациясенең
биологик
чистарту
корылмаларын
реконструкцияләү, шул исәптән Казан шәһәренең биологик чистарту
корылмаларын реконструкцияләү, 1 этап; Казан шәһәре канализациясенең
биологик чистарту корылмаларын реконструкцияләү, 2 этап; Казан шәһәренең
биологик чистарту корылмаларын реконструкцияләү, 3 этап)
Казан шәһәренең Идел су алгычының юдыргыч һәм шлам сулары чистарту
корылмалары төзелеше
Казан шәһәренең Ветеринария академиясе районында яңгыр канализациясен су
объектларына чыгарганда өске агым су чистарту корылмалары төзү
Тәтеш шәһәрендә яңгыр канализациясе урнаштыру
Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Кощак авылында
биологик чистарту корылмалары төзү
Буа шәһәренең биологик чистарту корылмаларын реконструкцияләү
«Алабуга» СҖТ МИЗ һәм Алабуга ш. район чистарту корылмаларын
реконструкцияләү, шул исәптән «Алабуга» ППТ МИЗ һәм Алабуга ш. район
чистарту корылмаларын реконструкцияләү, I этап; «Алабуга» СҖТ МИЗ һәм
Алабуга ш. район чистарту корылмаларын реконструкцияләү, II этап.)
Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Питрәч авылында
биологик чистарту корылмалары төзү
Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районының Зәй шәһәрендә биологик
чистарту корылмалары төзү
Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының Алексеевск ш.т.п.да
биологик чистарту корылмалары төзү
Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының Биектау станциясе
тимер юл бистәсендә һәм Биектау авылында ташландык суларны агызу
системасында биологик чистарту корылмалары төзү

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Объекттан бүлеп бирелә
торган пычранган
юынты су күләмен
киметүнең план
күрсәткече, мең
куб.метр/тәүлек
3
60,5
20,2
393,5

80,0
2,6
3,0
1,5
2,1
14,5

1,1
0,6
1,0
2,0

15
1
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

2
Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районы Минзәлә шәһәренең
биологик чистарту корылмаларын реконструкцияләү
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Лаеш шәһәренең икенче
линиясендәге биологик чистарту корылмаларын төзү
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының Карамалы Тау
шәһәр тибындагы поселогында биологик чистарту корылмаларын төзү
Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Кама Аланы шәһәр тибындагы
поселогында биологик чистарту корылмаларын төзү
Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының Кызыл Бор авылында
биологик чистарту корылмаларын төзү
Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районының Юртово бистәсендә
биологик чистарту корылмаларын төзү
«Салават Күпере» торак районы өчен инженер-техник тәэмин итү челтәрләрен
төзү. Хуҗалык-көнкүреш канализациясе челтәрләре. 6 этап: Кама Тамагы штп
биологик чистарту корылмалары. Тәүлегенә 32 мең куб. метр җитештерүчәнлеге
белән Васильево, шул исәптән: беренче чират - 12 мең куб. метрга кадәр, икенче
чират – 32 мең куб. метрга кадәр.
Казан шәһәренең Авиатөзелеш районы Крутушка торак пунктының канализация
чистарту корылмаларын реконструкцияләү

3
2,0
0,45
1,0
1,3
0,15
0,075
2,0

0,14»;

2 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2 таблица
2019 елда төзелеш яки реконструкция (модернизацияләү) үткәрелгән объектлар
исемлеге
Т/с

Муниципаль
берәмлек исеме

1
1.

2
Әгерҗе
муниципаль
районы

2.

Алексеевск
муниципаль
районы

3.

Зәй муниципаль
районы

4.

Алабуга
муниципаль
районы
Тәтеш муниципаль
районы

5.

6.

Казан ш.

Капиталь төзелеш объектының исеме /
чаралар

Куәте

3
4
Татарстан
Республикасы
Әгерҗе тәүлегемуниципаль районының Кызыл Бор
нә 150
авылында
биологик
чистарту куб.метр
корылмалары төзү
Татарстан Республикасы Алексеевск тәүлегенә
муниципаль районының Алексеевск
1 200
шәһәр
тибындагы
поселогында куб.метр
биологик чистарту корылмалары төзү
Татарстан
Республикасы
Зәй тәүлегенә
муниципаль районы Зәй шәһәренең
600
чистарту корылмаларын төзү
куб.метр
«Алабуга» СҖТ МИЗ һәм Алабуга тәүлегенә
шәһәренең
район
чистарту
19 500
корылмаларын реконструкцияләү
куб.метр
Тәтеш шәһәрендә яңгыр канализациясе секундыурнаштыру
на 140
литр
Казан
шәһәренең
Ветеринария секундыакадемиясе
районында
яңгыр
на 30
канализациясен
су
объектларына
литр
чыгарганда өске агым су чистарту
корылмалары төзү

Финанслау, мең сум (агымдагы
бәяләрдә)
барлык
шул исәптән
акча
Татарстан
федераль
Республика
бюджет
сы
акчасы
бюджеты
акчасы
5
6
7
53 538,44
10 172,3
43 366,14

87 861,99

16 693,78

71 168,21

795 525,31

151 149,81

644 375,5

108 834,11

20 678,48

88 155,63

91 413,36

17 368,54

74 044,82
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1
7.

2
Зеленодольск
муниципаль
районы

8.

Зеленодольск
муниципаль
районы

3
4
«Салават Күпере» торак районы өчен тәүлегенә
инженер-техник тәэмин итү челтәрләрен
3 260
төзү. Хуҗалык-көнкүреш канализациясе куб.метр
челтәрләре. 6 этап: Васильево шәһәр
тибындагы
поселогында
биологик
чистарту корылмалары (БЧК).Тәүлегенә
24 мең куб. метр җитештерүчәнлеге
белән (шул исәптән 1 чират – тәүлегенә
12 мең куб. метрга кадәр)
Карамалы Тау шәһәр тибындагы тәүлегенә
поселогында
биологик
чистарту
1 000
корылмаларын төзү
куб.метр

5
176 590,0

6
33 552,1

7
143 037,9

186 516,75

35 248,18

150 268,57»;

7 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3. 7 нче ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
7 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 8 362 932,7 мең сум
тәшкил итә, шул исәптән:
(мең сум)
Ел

Барлык акча

Шул исәптән акча
Татарстан Республикасы
җәлеп итәргә
бюджеты акчасы
планлаштырылган федераль
бюджет

2020
2021
2022
2023
2024
Барысы

884 228,7
1 715 783,7
2 061 180,3
1 564 470,0
2 137 270,0
8 362 932,7

168 003,5
325 998,9
391 624,3
297 250,0
406 080,0
1 588 956,7

716 225,2
1 389 784,8
1 669 556,0
1 267 220,0
1 731 190,0
6 773 976,0

Искәрмә: финанслау күләмнәре фаразланган характерда һәм тиешле
бюджетларның мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш»;
7 нче ярдәмче программаның кушымтасын яңа редакциядә бәян итәргә
(кушымта итеп бирелә):
«Архитектура, шәһәр төзелеше, төзелеш, төзелеш материаллары сәнәгате, торак
өлкәсендә һәм коммуналь хуҗалык өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру»
ярдәмче программасы (алга таба – 8 нче ярдәмче программа):
8 нче ярдәмче программа паспортында:
«Еллар һәм чыганаклар буенча 8 нче ярдәмче программаны финанслау
күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар һәм чыганаклар 8 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми
буенча 8 нче ярдәмче күләме 3 281 323,6 мең сум тәшкил итә, шул исәптән:
программаны
финанслау күләмнәре
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Ел
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Барысы

(мең сум)
Татарстан Республикасы бюджеты акчалары
күләме
503 349,8
516 427,6
530 197,9
552 996,4
576 775,3
601 576,6
3 281 323,6

Искәрмә: финанслау күләмнәре фаразланган характерда һәм
тиешле
елга
һәм
план
чорына
бюджет
проектын
формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш»;

«8 нче ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын гамәлгә
ашыруның көтелгән соңгы нәтиҗәләре (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм
бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлының икенче абзацында «31,4» саннарын
«31,5» санына алмаштырырга;
8 нче ярдәмче программаның 2 бүлегендәге тугызынчы абзацта «31,4»
саннарын «31,5» саннарына алмаштырырга;
8 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3. 8 нче ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
8 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 3 281 323,6 мең сум
тәшкил итә, шул исәптән:
(мең сум)
Ел
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Барысы

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары күләме
503 349,8
516 427,6
530 197,9
552 996,4
576 775,3
601 576,6
3 281 323,6

Искәрмә: финанслау күләмнәре фаразланган характерда һәм тиешле елга һәм
план чорына бюджет проектын формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш»;
8 нче ярдәмче программаның кушымтасын яңа редакциядә бәян итәргә
(кушымта итеп бирелә):
«Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру» ярдәмче
программасында (алга таба – 9 нчы ярдәмче программа):
9 нчы ярдәмче программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча 9 нчы
ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
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«Еллар
һәм
чыганаклар 9 нчы ярдәмче программаны финанслауның гомуми
буенча 9 нчы ярдәмче күләме 4 568 817,7 мең сум тәшкил итә, шул исәптән:
программаны
финанслау
(мең сум)
күләмнәре
Ел

2020
2021
2022
2023
2024
2025
Барысы

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары
күләме
977 037,8
682 137,8
682 137,8
711 469,7
742 062,9
773 971,6
4 568 817,7

Искәрмә: финанслау күләмнәре фаразланган
характерда һәм тиешле елга һәм план чорына
бюджет проектын формалаштырганда ел саен
тәгаенләнергә тиеш»;
9 нчы ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3. 9 нчы ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
9 нчы ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 4 568 817,7 мең сум
тәшкил итә, шул исәптән:
(мең сум)
Ел
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Барысы

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары күләме
977 037,8
682 137,8
682 137,8
711 469,7
742 062,9
773 971,6
4 568 817,7

Искәрмә: финанслау күләмнәре фаразланган характерда һәм тиешле елга һәм
план чорына бюджет проектын формалаштырганда ел саен тәгаенләнергә тиеш»;
9 нчы ярдәмче программага кушымтада:
2.1 пунктының 6 графасында «0,202» саннарын «0,201» саннарына
алмаштырырга;
3.1 пунктының 6 графасында «3,6» саннарын «3,5» саннарына алмаштырырга;
«Ярдәмче программа буенча нәтиҗәләр, шул исәптән:» һәм «Татарстан
Республикасы бюджеты» юлларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Ярдәмче дпрограмма буенча нәтиҗәләр, шул исәптән:
Татарстан Республикасы бюджеты

977 037,8

682 137,8

682 137,8

711 469,7

742 062,9

773 971,6

977 037,8

682 137,8

682 137,8

711 469,7

742 062,9

773 971,6»;
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«Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь
хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү» дәүләт программасы кысаларында социаль
һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» ярдәмче программасы (алга таба – 10
нчы ярдәмче программа):
10 нчы ярдәмче программа паспортында:
«Еллар һәм чыганаклар буенча 10 нчы ярдәмче программаны финанслау
күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар һәм чыганаклар буенча 10 нчы ярдәмче программаны финанслауның
10 нчы ярдәмче программаны гомуми күләме 73 987 657,8 мең сум тәшкил итә,
финанслау күләмнәре
шул исәптән:
(мең сум)

Ел

Барлык акча

Шул исәптән акча
Татарстан
җәлеп итәргә
Республикасы
планлаштырылга
бюджеты акчасы
н федераль
бюджет

2020
2021
2022
2023
2024
2025
Барысы

10 453 433,9
11 965 314,3
12 089 838,4
12 609 701,5
13 151 918,6
13 717 451,1
73 987 657,8

10 140 305,9
11 965 314,3
12 089 838,4
12 609 701,5
13 151 918,6
13 717 451,1
73 674 529,8

313 128,0
313 128,0

Искәрмә: 10 нчы ярдәмче программаны
финанслау күләмнәре фаразланган характерда һәм
төрле дәрәҗәдәге бюджетларның мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә
тиеш»;
«10 нчы ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын гамәлгә
ашыруның көтелгән соңгы нәтиҗәләре (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм
бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлының өченче абзацында «78,3» саннарын
«83,1» саннарына алмаштырырга;
10 нчы ярдәмче программаның 2 бүлегендәге җиденче абзацта «78,3» саннарын
«83,1» саннарына алмаштырырга;
10 нчы ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3. 10 нчы ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
10 нчы ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 73 987 657,8 мең
сум тәшкил итә, шул исәптән:
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(мең сум)

Ел

Барлык акча

Шул исәптән акча
Татарстан Республикасы
җәлеп итәргә
бюджеты акчасы
планлаштырылган федераль
бюджет

2020
2021
2022
2023
2024
2025
Барысы

10 453 433,9
11 965 314,3
12 089 838,4
12 609 701,5
13 151 918,6
13 717 451,1
73 987 657,8

10 140 305?9
11 965 314,3
12 089 838,4
12 609 701,5
13 151 918,6
13 717 451,1
73 674 529,8

313 128,0
313 128,0

Искәрмә: 10 нчы ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фаразланган
характерда һәм төрле дәрәҗәдәге бюджетларның мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел
саен төзәтмәләр кертелергә тиеш»;
10 нчы ярдәмче программаның кушымтасын яңа редакциядә бәян итәргә
(кушымта итеп бирелә):
10 нчы ярдәмче программага 2 нчы кушымта өстәргә (карарга теркәлә).

Татарстан Республикасы
Премьер-министры

А.В.Песошин

