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Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының «2014 – 2025 елларга
Татарстан Республикасы мәгарифен һәм
фәнен үстерү» дәүләт программасын
раслау турында» 2014 ел, 22 февраль, 110
нчы карары белән расланган «2014 – 2025
елларга
Татарстан
Республикасы
мәгарифен һәм фәнен үстерү» дәүләт
программасына
үзгәрешләр
кертү
хакында
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2025 елларга
Татарстан Республикасы мәгарифен һәм фәнен үстерү» дәүләт программасын раслау
турында» 2014 ел, 22 февраль, 110 нчы карары белән (Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының 2014 ел, 30 декабрь, 1063 нче; 2015 ел, 8 май, 333 нче;
2015 ел, 17 июнь, 444 нче; 2015 ел, 30 ноябрь, 906 нчы; 2016 ел, 30 март, 181 нче;
2016 ел, 25 май, 349 нчы; 2016 ел, 13 сентябрь, 640 нчы; 2016 ел, 21 сентябрь, 670
нче; 2016 ел, 28 ноябрь, 877 нче; 2017 ел, 25 гыйнвар, 29 нчы; 2017 ел, 28 апрель,
254 нче; 2017 ел, 26 июнь, 430 нчы; 2017 ел, 12 август, 568 нче; 2017 ел, 6 октябрь,
766 нчы; 2017 ел, 11 декабрь, 967 нче; 2018 ел, 27 март, 176 нчы; 2018 ел, 10 май,
343 нче; 2018 ел, 29 август, 735 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә
алып) расланган «2014 – 2025 елларга Татарстан Республикасы мәгарифен һәм
фәнен үстерү» дәүләт программасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
Программа паспортында «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп Программаны
финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар һәм чыганаклар Федераль бюджет һәм Татарстан Республикасы
буенча бүлеп, Програм- бюджеты акчасы исәбеннән Программаны тормышка
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маны финанслау күләмнәре ашыруга бюджет ассигнованиеләре күләмнәре
310 919 400,07 мең сум тәшкил итә, шул исәптән
түбәндәге еллар буенча:
2014 ел – 30 831 624,92 мең сум (шул исәптән
капитал салуларга – 3 276 380,3 мең сум);
2015 ел – 40 434 999,8 мең сум (шул исәптән капитал
салуларга – 10 287 192,8 мең сум);
2016 ел – 42 370 549,4 мең сум (шул исәптән капитал
салуларга – 12 319 020,9 мең сум);
2017 ел – 39 584 370,3 мең сум (шул исәптән капитал
салуларга – 8 141 860,8 мең сум);
2018 ел – 62 911 963,49 мең сум (шул исәптән
капитал салуларга – 13 794 105,89 мең сум);
2019 ел – 51 387 793,46 мең сум (шул исәптән
капитал салуларга – 12 300 069,76 мең сум);
2020 ел – 43 398 098,7 мең сум (шул исәптән капитал
салуларга – 8 544 941,3 мең сум).
2021 – 2025 елларга акча күләме тиешле финанс
елына һәм план чорына Татарстан Республикасы
бюджеты турында Татарстан Республикасы законы
белән билгеләнә.»;
Программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
Федераль бюджет һәм Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән
Программаны тормышка ашыруга бюджет ассигнованиеләре күләмнәре
310 919 400,07 мең сум тәшкил итә, шул исәптән түбәндәге еллар буенча:
2014 ел – 30 831 624,92 мең сум (шул исәптән капитал салуларга – 3 276 380,3
мең сум);
2015 ел – 40 434 999,8 мең сум (шул исәптән капитал салуларга – 10 287 192,8
мең сум);
2016 ел – 42 370 549,4 мең сум (шул исәптән капитал салуларга – 12 319 020,9
мең сум);
2017 ел – 39 584 370,3 мең сум (шул исәптән капитал салуларга – 8 141 860,8
мең сум);
2018 ел – 62 911 963,49 мең сум (шул исәптән капитал салуларга –
13 794 105,89 мең сум);
2019 ел – 51 387 793,46 мең сум (шул исәптән капитал салуларга –
12 300 069,76 мең сум);
2020 ел – 43 398 098,7 мең сум (шул исәптән капитал салуларга – 8 544 941,3
мең сум).
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2021 – 2025 елларга акча күләме тиешле финанс елына һәм план чорына
Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы законы белән
билгеләнә.»;
Программага 2 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә);
«2014 – 2025 елларга һөнәр белеме һәм югары уку йортларын тәмамлаганнан
соң белем бирүне үстерү һәм бу өлкә хезмәткәрләре квалификациясен күтәрү»
ярдәмче программасында:
Ярдәмче программа паспортында:
«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау
күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
Еллар һәм чыганаклар
буенча
бүлеп,
Ярдәмче
программаны
финанслау күләмнәре

Ярдәмче программа чараларын федераль бюджет һәм
Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән
финанслау күләме 57 014 788,27 мең сум, шул исәптән
түбәндәге еллар буенча:
2014 ел – 4 500 128,27 мең сум;
2015 ел – 4 772 185,2 мең сум;
2016 ел – 4 939 069,8 мең сум;
2017 ел – 5 797 077,8 мең сум;
2018 ел – 20 022 143,6 мең сум;
2019 ел – 10 675 107,5 мең сум;
2020 ел – 6 309 076,1 мең сум.
2021 – 2025 елларга акча күләме тиешле финанс елына һәм
план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында
Татарстан Республикасы законы белән билгеләнә.»;

Ярдәмче программаның 2 бүлегендә 4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«4. Профориентация һәм карьераны үстерү системасын камилләштерү, Казан
шәһрендә «Ворлдскиллс» стандартлары буенча һөнәри осталык буенча дөнья
чемпионатын үткәрүне кертеп.
Яшьләрне социальләштерүгә һәм һөнәри ориентация системасын
камилләштерүгә юнәлдерелгән чаралар комплексы төбәк дәрәҗәсендә укучыларны
һәм укуны тәмамлаучыларны кирәкле булган эшче һөнәрләр һәм урта һөнәри белем
белгечлекләре буенча һөнәри сайлау, эшкә урнаштыру, адаптация һәм һөнәри
үсешкә булышлык күрсәтүнең тулы системасын формалаштыруны күздә тота.
Чара Татарстан Республикасында һөнәри белем бирү программалары һәм
һөнәри укыту программаларының кызыклы булуын тәэмин итә торган
профориентацион мохит төзүгә юнәлдерелгән. Мондый мохит төбәк икътисадының
төрле квалификациядәге кадрларга актуаль һәм перспективалы ихтыяҗлары
турында, һөнәри карьера мөмкинлекләре, эш хакы күләме һәм үсеш мөмкинлекләре,
аерым һөнәри белем бирү оешмаларында белемнең сыйфаты хакында гражданнарга
объектив мәгълүмат бирергә тиеш. Һөнәри ориентация системасын булдыруның төп
шарты булып укучылар өчен һөнәри ориентацияле белем бирү хезмәте
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нормативларын эшләү, шулай ук Татарстан Республикасының Һөнәри белемне
үстерү үзәген төзү тора.
Әлеге чара кысаларында түбәндәгеләр тәэмин ителә:
Татарстан Республикасында WorldSkills хәрәкәтен үстерү, 2014, 2015 һәм
2019 елларда Россия Федерациясендә WorldSkill милли чемпионаты финалын
үткәрү, ел саен WorldSkills республика чемпионатларын үткәрү, 2019 елда Казан
шәһәрендә WorldSkills дөнья чемпионатын үткәрүгә гариза бирү;
һөнәр ориентацияле белем бирү хезмәтләре күрсәтүнең һәм аларның бәяләрен
исәпләүнең төбәк нормативларын эшләү һәм раслау;
Татарстан Республикасының әйдәп баручы һөнәри ориентацияле белем бирү
оешмалары базасында һөнәри сынаулар формасында 20 һөнәр һәм урта һөнәри
белем белгечләре буенча һөнәри ориентацияле белем бирү хезмәтләре күрсәтүне
оештыру;
Һөнәрләрнең төбәк атласын әзерләү һәм бастырып чыгару;
төбәк хезмәт базарында сорау һәм тәкъдим, оешмаларда эшләү шартлары һәм
һөнәри белем системасы тәкъдимнәре турында һөнәри булмаган максатчан
төркемнәре үзенчәлекләрен исәпкә алып яраклаштырылган мәгълүматны
«Интернет» челтәрендә бастыру;
Татарстан Республикасының Һөнәри белемне үстерү үзәге базасында һөнәри
ориентация буенча белгечләрне укыту һәм һөнәри ориентация эше буенча оештыруметодик ярдәм;
Татарстан Республикасы икътисадының кадрларга ихтыяҗы һәм яшьләрнең
һөнәр сайлавының аңлылык дәрәҗәсе турында халыкны мәгълүматлаштыру
дәрәҗәсе мониторингы.
2019 елда Казан шәһәрендә «Ворлдскиллс» стандартлары буенча һөнәри
осталык буенча дөнья чемпионаты узачак. Әлеге максатларга Казан шәһәрендә
«Казан Экспо» халыкара күргәзмәләр үзәге (алга таба – «Казан Экспо» ХКҮ) һәм
Ворлдскиллс чемпионатларын үткәрүнең халыкара стандартлары нигезендә дөнья
чемпионаты үткәрергә мөмкинлек бирәчәк тиешле инфраструктура төзелә.
Киләчәктә төрле дәрәҗәдәге чемпионатлар үткәргәндә файдаланылачак заманча
ярыш җиһазлары сатып алыначак. Дөнья чемпионатын үткәргәннән соң «Казан
Экспо» ХКҮ вакытлы мәйданнарын һөнәри белем бирү, «Ворлдскиллс»
стандартлары буенча ярышларда катнашучыларны әзерләү, фәнни тикшеренүләр
һәм киләчәк һөнәрләре стандартларын эшләү, яңа һөнәрләрне һөнәри белем бирү
системасына трансляцияләү өлкәсендә иң яхшы дөньякүләм һәм милли белем бирү
практикаларын күрсәтү өчен белем бирү мәйданнарын төзү өчен файдалану
планлаштырыла.
2019 елда Казан шәһәрендә «Ворлдскиллс» стандартлары буенча һөнәри
осталык буенча дөнья чемпионатын югары һөнәри дәрәҗәдә әзерләү һәм үткәрү
максатында югары оештыру дәрәҗәсендә түбәндәге юнәлешләр буенча финанслау
күздә тотыла:
«Казан Экспо» ХКҮ вакытлыча корылышларына чыгымнар:
чемпионатны ачу һәм ябу тантаналары;
«Килүче» программасын оештыру;
чемпионат иминлеге;
операция укулары оештыру һәм үткәр һәм чемпионатны үткәрүне тәэмин
итүче барлык хезмәтләрнең операцион әзерлегенә тест;
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чемпионат объектларын эксплуатацияләүгә, клинингка, җиһазлар арендалауга
чыгымнар;
Конкурсантлар авылын әзерләү (ремонт, уңайлаштыру, җиһазлап бетерү);
чемпионат объектларының энергия куркынычсызлыгын тәэмин итү;
чемпионат җиһазларын һәм чыгым материалларын алып килү, складка салуны
тәэмин итү.
Чемпионатны үткәрү вакытында 85 мең килүче (алардан оештырылган
килүчеләрнең планлаштырылган саны 70 мең кеше) конкурсантлар эшләре белән
таныша һәм эшче белгечләрне үстерүдә яңа юнәлешләрне белә алачак. Программага
төрле активлыклар кертелгән, алар ярдәмендә килүчеләр профориентацион чаралар
уза, үзләрен махсуслашкан мәйданнарда остазлары кул астында үзләрен сынап
карарга һәм Россия Федерациясенең урта махсуслашкан уку йортларында белем алу
мөмкинлеге турында киң мәгълүмат алырга мөмкиннәр.»;
ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
Ярдәмче программа чараларын федераль бюджет һәм Татарстан Республикасы
бюджеты акчасы исәбеннән финанслау күләме 57 014 788,27 мең сум, шул исәптән
түбәндәге еллар буенча:
2014 ел – 4 500 128,27 мең сум;
2015 ел – 4 772 185,2 мең сум;
2016 ел – 4 939 069,8 мең сум;
2017 ел – 5 797 077,8 мең сум;
2018 ел – 20 022 143,6 мең сум;
2019 ел – 10 675 107,5 мең сум;
2020 ел – 6 309 076,1 мең сум.
2021 – 2025 елларга акча күләме тиешле финанс елына һәм план чорына
Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы законы белән
билгеләнә.»;
Ярдәмче программага 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга
теркәлә);
«2014 – 2025 елларга Татарстан Республикасы мәгарифен һәм фәнен үстерү»
дәүләт программасы кысаларында социаль һәм инженер инфраструктураны үстерү»
ярдәмче программасында:
Ярдәмче программа паспортында:
«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау
күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар һәм чыганаклар буенча Ярдәмче программа чараларын федераль бюджет
бүлеп, Ярдәмче программаны һәм Татарстан Республикасы бюджеты акчасы
финанслау күләме
исәбеннән финанслау күләме 68 663 571,75 мең
сум тәшкил итә, шул исәптән түбәндәге еллар
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буенча:
2014 ел – 3 276 380,3 мең сум;
2015 ел – 10 287 192,8 мең сум;
2016 ел – 12 319 020,9 мең сум;
2017 ел – 8 141 860,8мең сум;
2018 ел – 13 794 105,89 мең сум;
2019 ел – 12 300 069,76 мең сум;
2020 ел – 8 544 941,3 мең сум;
2021 ел – 856 780,0* мең сум;
2022 ел – 1 875 272,8* мең сум;
2023 ел – 1 282 280,0* мең сум;
2024 ел – 1 264 790,0* мең сум;
2025 ел – 927 828,0* мең сум.
*2021 – 2025 елларга акча күләме фараз
характерында була, тиешле финанс елына һәм
план чорына Татарстан Республикасы бюджеты
турында Татарстан Республикасы законы белән
билгеләнә
һәм
Ярдәмче
программаны
финанслауның гомуми күләменә кертелмәгән.»;
«Ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан
көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (Ярдәмче программаны тормышка ашыру
нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары)» юлының утыз тугызынчы – кырык беренче
абзацларын түбәндәге редакциядә бәян итәрә:
«2020 елга субъектларның дәүләт программаларын тормышка ашыру
барышында төзелгән ике айдан алып өч яшькәчә балалар өчен мәктәпкәчә белемнең
белем бирү программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы
мәгариф оешмаларында 4590 өстәмә урыннарны гамәлгә кертергә (бүтән бюджетара
трансфертлар исәбеннән һәм Россия Федерациясе субъектларының дәүләт
программаларын тормышка ашыруга бүтән финанс ассигнованиеләре исәбеннән);»;
Ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3. Ярдәмче программның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
Ярдәмче программа чараларын федераль бюджет һәм Татарстан Республикасы
бюджеты акчасы исәбеннән финанслау күләме 68 663 571,75 мең сум тәшкил итә,
шул исәптән түбәндәге еллар буенча:
2014 ел – 3 276 380,3 мең сум;
2015 ел – 10 287 192,8 мең сум;
2016 ел – 12 319 020,9 мең сум;
2017 ел – 8 141 860,8мең сум;
2018 ел – 13 794 105,89 мең сум;
2019 ел – 12 300 069,76 мең сум;
2020 ел – 8 544 941,3 мең сум;
2021 ел – 856 780,0* мең сум;

7

2022 ел – 1 875 272,8* мең сум;
2023 ел – 1 282 280,0* мең сум;
2024 ел – 1 264 790,0* мең сум;
2025 ел – 927 828,0* мең сум.
*2021 – 2025 елларга акча күләме фараз характерында була, тиешле финанс
елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан
Республикасы законы белән билгеләнә һәм Ярдәмче программаны финанслауның
гомуми күләменә кертелмәгән.»;
ярдәмче программаның 5 бүлегендәге таблицаның «Субъектларның дәүләт
программаларын тормышка ашыру барышында төзелгән ике айдан алып өч яшькәчә
балалар өчен мәктәпкәчә белемнең белем бирү программалары буенча белем бирү
эшчәнлеген гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларында өстәмә урыннар саны,
алардан:» «бүтән бюджетара трансфертлар исәбеннән, урыннар», «Россия
Федерациясе субъектларының дәүләт программаларын тормышка ашыруга бүтән
финанс ассигнованиеләре исәбеннән, урыннар» юлларын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«Субъектларн
ың
дәүләт
программалар
ын тормышка
ашыру
барышында
төзелгән ике
айдан алып өч
яшькәчә
балалар өчен
мәктәпкәчә
белемнең
белем
бирү
программалар
ы
буенча
белем
бирү
эшчәнлеген
гамәлгә
ашыручы
мәгариф
оешмаларында
өстәмә
урыннар саны,
алардан:
бүтән
бюджетара
трансфертлар
исәбеннән,
урыннар
Россия
Федерациясе
субъектларын
ың
дәүләт
программалар
ын тормышка

–

–

–

–

140

2950 1500

–

–

–

–

–

–

–

–

–

140

1465 1500

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1485

–

–

–

–

-»;
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ашыруга бүтән
финанс
ассигнованиел
әре исәбеннән,
урыннар

ярдәмче программага 1 нче һәм 13 нче кушымталарны яңа редакциядә бәян
итәргә (карарга теркәләләр).

Татарстан Республикасы
Премьер-министры

А.В.Песошин

