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2019 ел, 20 август

690

Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетының «2014 – 2021 елларга
Татарстан Республикасында халыкны һәм
территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән
яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су
объектларында кешеләр иминлеген тәэмин
итү»
дәүләт
программасын
раслау
турында» 2013 ел, 2 ноябрь, 837 нче
карарына үзгәрешләр кертү хакында
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга
Татарстан Республикасында халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән
яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин
итү» дәүләт программасын раслау турында» 2013 ел, 2 ноябрь, 837 нче карарына
(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 ел, 28 май,
380 нче, 2015 ел, 12 ноябрь, 849 нчы; 2016 ел, 4 февраль, 66 нчы; 2016 ел, 22 июль,
499 нчы; 2017 ел, 15 май, 285 нче; 2018 ел, 2 апрель, 201 нче; 2018 ел, 29 август, 731
нче һәм 2019 ел, 15 апрель, 296 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә
алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
исемендә һәм 1 нче пунктта «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2024» саннарына
алмаштырырга;
әлеге карар белән расланган «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында
халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын
куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү» дәүләт
программасында (алга таба – Программа):
исемендә «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2024» саннарына алмаштырырга;
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Программа паспортында:
«Программаның исеме» юлында «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2024»
саннарына алмаштырырга;
«Программаны тормышка ашыру вакытлары» юлында «2014 – 2021»
саннарын «2014 – 2024» саннарына алмаштырырга;
«Ярдәмче программалар исемлеге» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Ярдәмче
программалар
исемлеге

«2014 – 2024 елларга Татарстан Республикасында янгын
куркынычсызлыгы»;
«2014 – 2024 елларга Татарстан Республикасында табигый һәм
техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр куркынычларын
киметү һәм нәтиҗәләрен җиңеләйтү»;
«2014 – 2024 елларга Татарстан Республикасында су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү»;
«2016 – 2024 елларга Татарстан Республикасында «Имин шәһәр»
аппарат-программа комплексын төзү һәм үстерү»;
«2014 – 2024 елларга Татарстан Республикасында халыкны һәм
территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын
куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр иминлеген
тәэмин итү» дәүләт программасы кысаларында социаль һәм
инженерлык инфраструктурасын үстерү»;

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре»
юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар
һәм
чыганаклар буенча
бүлеп,
Программаны
финанслау
күләмнәре

Программаны финанслауның гомуми күләме 42 805 496,9 мең сум
тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы
исәбеннән – 15 600 968,9 мең сум, шулай ук җәлеп итәргә
планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы исәбеннән –
16 804 526,4 мең сум, муниципаль берәмлекләр бюджетлары
исәбеннән – 8 723 445,6 мең сум һәм бюджеттан тыш чыганаклар
исәбеннән – 1 676 556,0 мең сум:
(мең сум)
Ел

Барлыгы
Татарстан
Республикасы
бюджеты

2014
2015
2016
2017
2018
2019

4 863 032,3
4 928 675,9
5 644 663,6
5 756 372,5
6 707 081,5
2 572 354,6

864 876,5
960 192,3
1 299 296,8
1 352 795,8
1 788 685,2
1 630 427,6

Шул исәптән акча
федераль
муницибюджет
паль
берәмлекләр
бюджетлары
3 139 114,5
795 721,3
3 150 295,7
754 399,9
3 298 228,6
837 712,2
3 350 749,0
843 331,7
3 866 138,6
843 331,7
788 327,0
*

бюджеттан тыш
чыганаклардан
(оешмалар
акчасы)
63 320,0
63 788,0
209 426,0
209 496,0
208 926,0
153 600,0

3
2020
2021
2022
2023
2024
Барысы

2 471 829,6
2 476 305,0
2 448 558,9
2 461 423,4
2 475 199,6
42 805 496,9

*
1 514 575,5
*
1 547 529,8
*
1 547 529,8
*
1 547 529,8
*
1 547 529,8
15 600 968,9 16 804 526,4

803 654,1
775 175,2
747 429,1
760 293,6
774 069,8
8 723 445,6

153 600,0
153 600,0
153 600,0
153 600,0
153 600,0
1 676 556,0

* Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәлаказалар салган зыяннарны бетерү министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Хөкүмәте
арасындагы Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2011 ел, 11 март, б-390 нчы боерыгы
белән расланган Татарстан Республикасы халкын һәм территориясен табигый һәм
техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау һәм алар салган зыянны бетерү,
муниципальара һәм төбәк характерындагы гадәттән тыш хәлләрдә авария-коткару һәм
башка кичектергесез эшләрне оештыру һәм үткәрү, Янгынга каршы дәүләт хезмәте
көчләре белән янгыннар сүндерүне оештыру, гражданнар оборонасы буенча
муниципальара һәм төбәк дәрәҗәсендәге чараларны тормышка ашыруны оештыру,
Татарстан Республикасы территориясендәге су объектларында кешеләрне эзләү һәм
коткаруны тормышка ашыру мәсьәләләрен хәл итүдә үз вәкаләтләре өлешен гамәлгә
ашыруны бер-берсенә тапшыру турында килешү кысаларында.

Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, тиешле
бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр
кертелергә тиеш»;
«Программа максатын һәм бурычларын тормышка ашыруның көтелә торган
соңгы нәтиҗәләре (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары), еллар буенча бүлеп» юлын
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Программа
максатын
һәм
бурычларын
тормышка
ашыруның
көтелә
торган
соңгы
нәтиҗәләре
(нәтиҗәләрне
бәяләү
индикаторлары),
еллар
буенча
бүлеп

Программаны тормышка ашыру 2024 елга түбәндәгеләргә
мөмкинлек бирә:
янгыннарда үлүнең аерым куркынычын 5,00 × 10 -5 шартлы
берәмлеккә кадәр киметергә;
янгыннарда имгәнүнең аерым куркынычын 7,57 × 10 -5 шартлы
берәмлеккә кадәр киметергә;
уменьшить частоту пожаров на душу населения до 14,6 × 10-4
условных единиц;
беренче янгын бүлекчәләренең чакыру урынына килеп
җитүенең уртача вакытын тәэмин итәргә:
шәһәр буенча – 7,9 минут,
авыл җирлегендә – 16,3 минут;
министрлыкның гадәттән тыш хәлләргә җавап кайтарырга
әзерлек дәрәҗәсен сакларга – 100 процент;
идарә итүгә дәүләт заказын үтәүне тәэмин итәргә – 100
процент;
Татарстан Республикасы ГОМ каршындагы Татарстан
Республикасы
Эзләү-коткару хезмәтенең
эзләү-коткару
эшләрен үткәрүгә заказ үтәүне тәэмин итәргә – 100 процент;
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кризиска каршы идарәне гамәлгә ашыруга заказ үтәүне тәэмин
итәргә – 100 процент;
Татарстан Республикасы ГОМның Ш.С.Каратай исемендәге
Республика тернәкләндерү үзәге пациентларының тернәкләнүе
нәтиҗәлелеген 98,8 процентка кадәр күтәрергә;
медик-социаль һәм психологик тернәкләндерү буенча түләүсез
хезмәтләргә гражданнарның хокукларын тормышка ашырырга
– ел саен 28 700 койка/көн;
гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм
бетерү территориаль ярдәмче системасының вазыйфаи
затларын һәм белгечләрен ел саен квалификация күтәрү
курсларын үтү өчен җибәрүне 12 154 кеше күләмендә тәэмин
итәргә;
су объектларында кешеләр үлеменең индивидуаль куркынычын
100 мең кешегә 3,32 кешегә кадәр киметү;
су объектларында балаларның һәлак булу куркынычын 100 мең
кешегә 0,21 кешегә кадәр киметү;
Татарстан Республикасы диспетчерлык хезмәтләренең (112системасы) һәм муниципаль берәмлекләрнең бердәм кизүдиспетчерлык хезмәтләренең әзерлек дәрәҗәсен тәэмин итү –
100 процент;
төзелгән янгын деполары санын 2 берәмлеккә арттырырга»;
I бүлегендә:
егерме бишенче, егерме алтынчы абзацларда «2014 – 2021» саннарын «2014 –
2024» саннарына алмаштырырга;
егерме җиденче абзацта «2014 – 2020» саннарын «2014 – 2024» саннарына
алмаштырырга;
егерме сигезенче – утызынчы абзацларда «2014 – 2021» саннарын «2014 –
2024» саннарына алмаштырырга;
алтмышынчы абзацта «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2024» саннарына
алмаштырырга;
сиксән җиденче абзацта «2014 – 2020» саннарын «2014 – 2024» саннарына
алмаштырырга;
II бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«II. Максатларга ирешүнең һәм бурычларны хәл итүнең төп максатлары,
бурычлары һәм күрсәткечләре (индикаторлары), Программаның көтелгән ахыргы
нәтиҗәләрен, аны тормышка ашыруның срокларын һәм этапларын тасвирлау
Программаның максаты - халыкка, экономик һәм табигый тирәлеккә табигый
һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән, янгыннардан һәм су
объектларында һәлакәтләрдән китерелә торган социаль, экономик һәм экологик
зыянны минимальләштерү.
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Аңа ирешү өчен түбәндәге төп бурычларны хәл итәргә кирәк:
1. Янгыннар нәтиҗәсендә һәлак булган һәм имгәнгән кешеләр санын киметүне
дә кертеп, янгыннар куркынычын социаль яраклы дәрәҗәгә кадәр киметү.
2.
Татарстан
Республикасы
халкының,
территорияләренең
һәм
инфраструктура объектларының табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш
хәлләрдән яклануын арттыру, аларның тискәре нәтиҗәләрен йомшарту, гражданнар
оборонасы өлкәсендәге чараларны гамәлгә ашыру.
3. Татарстан Республикасы су объектларында халыкның тормыш иминлеген
арттыру.
4. Муниципаль берәмлекләр базасында мөмкин булган янауларны фаразлауны,
мониторинглауны, кисәтүне һәм бетерүне, шулай ук гадәттән тыш хәлләр һәм хокук
бозулар нәтиҗәләрен бетерүне тәэмин итә торган комплекслы мәгълүмат
системасын кертү юлы белән җәмәгать куркынычсызлыгы, хокук тәртибе һәм яшәү
тирәлегенең иминлеген арттыру.
5. Янгын бүлекчәләре биналарын һәм бүлмәләрен төзү, капиталь ремонтлау
һәм реконструкцияләү.
Программа кысаларында куелган максатның масштабы чаралар комплексын
эшләүне таләп итә. Бу уңайдан әлеге программада түбәндәге ярдәмче
программаларны гамәлгә ашыру каралган:
«2014 – 2024 елларга Татарстан Республикасында янгын куркынычсызлыгы»;
«2014 – 2024 елларга Татарстан Республикасында табигый һәм техноген
характердагы гадәттән тыш хәлләр куркынычын киметү һәм нәтиҗәләрен
йомшарту»;
«2014 – 2024 елларга Татарстан Республикасында су объектларында
кешеләрнең иминлеген тәэмин итү»;
«2016 – 2024 елларга Татарстан Республикасында «Имин шәһәр» аппаратпрограмма комплексын төзү һәм үстерү»;
«2014 – 2024 елларга Татарстан Республикасында халыкны һәм
территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су
объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү» дәүләт программасы кысаларында
социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү».
Төп максатлар, бурычлар, максатлар һәм бурычлар нәтиҗәләрен бәяләү
индикаторлары, шулай ук чараларны финанслау күләмнәре ярдәмче программаларга
кушымталарда тәкъдим ителгән.
Программаны тормышка ашыру өлкәсе булып гражданнар оборонасы,
халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш
хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләрнең
куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә нәтиҗәле эшчәнлек оештыру тора.
Программаның максатларына ирешү һәм бурычларны хәл итү программаның
биш подпрограммасы буенча төркемләнгән төп чараларны үтәү юлы белән тәэмин
ителә. Программаның аерым чаралары үзара бәйле.
«2014-2024
елларга
Татарстан
Республикасы
елларының
янгын
куркынычсызлыгы» ярдәмче программасы, үз эченә территорияләрне һәм
объектларны янгынга каршы саклау системасын үстерү һәм камилләштерү, янгын
саклау бүлекчәләре (федераль, республика, муниципаль һәм ирекле) эшчәнлеген
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үстерү һәм камилләштерү, ирекле янгын сагы булдыру һәм үстерү мәсьәләләренә
аерым игътибар белән формалаштырылган.
Ярдәмче программа үз эченә түбәндәге төп чараларны ала:
территорияләрне һәм объектларны янгынга каршы саклау өлкәсендә гамәлдәге
законнарны үтәүгә дәүләт янгын күзәтчелеген гамәлгә ашыру;
Татарстан Республикасы территорияләрен һәм объектларын янгынга каршы
саклауны тәэмин итү;
федераль янгынга каршы хезмәт бүлекчәләре эшчәнлеген үстерү һәм
камилләштерү;
Татарстан Республикасы янгынга каршы хезмәтенең үсеше;
ирекле янгын сагы һәм муниципаль янгын саклау бүлекчәләрен үстерү.
«2014 – 2024 елларга Татарстан Республикасында табигый һәм техноген
характердагы гадәттән тыш хәлләр куркынычын киметү һәм нәтиҗәләрен
йомшарту» ярдәмче программасы үз эченә түбәндәге чараларны ала:
гадәттән тыш хәлләрдә гражданнар оборонасы һәм яклау өлкәсендә чаралар
оештыру һәм уздыру белән идарә итү;
Татарстан Республикасы Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы тарафыннан
гадәттән тыш хәлләрдә яклау өлкәсендә идарә итүгә дәүләт заказын үтәү;
гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен кисәтү һәм бетерү;
гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү өчен финанс чаралары резервларын
формалаштыру һәм аларны тоту;
муниципаль берәмлекләр хезмәткәрләрен алар белән тәэмин итү өчен
индивидуаль саклану чаралары һәм шәхси саклану чаралары туплау;
гражданнар оборонасының саклау корылмаларын куллануга даими әзерлек
хәлендә булдыру һәм аны тоту;
Татарстан Республикасы шәһәр округлары һәм муниципаль районнары иминлеге
паспортларын эшләү һәм төзәтү;
Татарстан Республикасы шәһәр округлары һәм муниципаль районнарының
нефть һәм нефть продуктларының таралуын кисәтү һәм бетерү буенча планнарын
эшләү;
гидротехник корылмаларның эксплуатацион ышанычлылыгын арттыру буенча
чаралар үткәрү;
табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр шартларында эзләүкоткару һәм авария-коткару эшләрен уздыру;
Татарстан Республикасы буенча Россия ГТХМ Баш идарәсенең Кризис хәлләрдә
идарә итү үзәген үстерү һәм тоту;
экстремаль шартларда үз вазыйфаларын башкаручы затларны, шулай ук зыян
күргән халыкны һәм Чернобыль АЭСдәге авария нәтиҗәләрен бетерүдә
катнашучыларны, башка радиацион инцидентларны, һәлакәтләрне, табигый бәлаказаларны медик-социаль һәм психологик тернәкләндерү буенча хезмәт күрсәтү;
гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча бердәм дәүләт системасының
(РСЧС ТП) территориаль системасы һәм гражданнар оборонасы белгечләренең һәм
вазыйфаи затларының квалификациясен күтәрү);
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муниципаль районнарның Гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр
өлкәсендә укыту-консультация пунктларын булдыру, җиһазландыру һәм аларның
эшчәнлеген оештыру.
«2014 – 2024 елларга Татарстан Республикасында су объектларында
кешеләрнең иминлеген тәэмин итү» ярдәмче программасы үз эченә түбәндәге
чараларны ала:
су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү өлкәсендә чаралар оештыру
һәм уздыру белән идарә итү;
су объектларында кешеләрнең үз-үзләрен тоту кагыйдәләре буенча
листовкалар, белешмәлекләр, плакатлар ясау һәм тарату;
җәмәгать коткару постларын булдыру һәм аларны кирәкле җиһазлар белән
тәэмин итү;
җәмәгать коткару постларын суда бәхетсезлек очракларын кисәтү һәм сәламәт
яшәү рәвешен пропагандалау буенча күрсәтмә мәгълүмат белән тәэмин итү;
җәмәгать коткару постлары коткаручыларын укытуны оештыру;
балаларны суда үз-үзеңне тоту кагыйдәләренә, зыян күрүчеләргә беренче
ярдәм күрсәтү алымнарына, коткару һәм үз-үзеңне тоту кагыйдәләренә өйрәтү;
балалар-яшүсмерләр спорт мәктәпләрендә йөзү буенча бүлекләрнең эшен
оештыру;
йөзү секцияләре эшен оештыру һәм йөзү бассейннарын карап тоту.
«2016 – 2024 елларга Татарстан Республикасында «Имин шәһәр» аппаратпрограмма комплексын төзү һәм үстерү» ярдәмче программасы үз эченә түбәндәге
чараларны ала:
хәбәр итү системасын булдыру һәм карап тоту;
куркыныч җитештерү объектларында локаль хәбәр итү системаларын
булдыру;
мониторинг, мәгълүмат бирү һәм хәбәр итү системаларын булдыру һәм карап
тоту;
Татарстан Республикасы диспетчерлык хезмәтләре эчтәлеге (система-112);
муниципаль берәмлекләрнең бердәм кизү-диспетчерлык хезмәтләрен карап
тоту.
«2014 – 2024 елларга Татарстан Республикасында халыкны һәм
территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су
объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү» дәүләт программасы кысаларында
социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» ярдәмче программасы үз
эченә түбәндәге чараларны ала:
Кама Тамагы ш.т. п. янгын часте бүлмәләренә капиталь ремонт;
Федераль янгынга каршы хезмәтнең Татарстан Республикасы буенча Зәй
муниципаль районының Зәй шәһәрендәге укыту-тренировка комплексында һәм
янгын бүлеге бинасында ремонт эшләрен үткәрү;
Казан шәһәрендә дәүләт янгынга каршы хезмәтнең җитештерү-техник үзәге
биналарын һәм 48 нче янгын часте биналары комплексын проектлау һәм капиталь
ремонтлау, мебель, җиһазлар һәм инвентарь сатып алу белән;
Буа шәһәрендәге 111 нче янгын часте бинасын проектлау һәм капиталь
ремонтлау, мебель, җиһазлар һәм инвентарь сатып алу белән;
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«Татарстан Республикасы Гадәттән тыш хәлләр һәм гражданнар оборонасы
эшләре министрлыгы каршындагы Татарстан Республикасы Эзләү-коткару хезмәте»
дәүләт казна учреждениесе бинасына капиталь ремонт;
Лаеш муниципаль районы Матюшино авылында 120 нче янгын часте
бинасына капиталь ремонт;
Югары Ослан муниципаль районының Олы Мәми авылында янгын сүндерү
депосын урнаштыру өчен бинаны капиталь ремонтлау, янәшә территорияне
уңайлаштыру белән;
Лаеш муниципаль районының Каип авылында тышкы инженерлык
челтәрләрен урнаштыру һәм янгын посты территориясен төзекләндерү;
Свияжск утрау-шәһәре территориясендә янгын депосы төзелеше;
Казан шәһәре Киров районының Залесный бистәсендә янгын депосы
төзелеше;
Актаныш муниципаль районының Актаныш авылында янгын сүндерү
депосын төзү;
Апас ш.т.п.да янгын депосы төзелеше.
Программаны гамәлгә ашыру нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары турында
Программаның 1 нче кушымтасында җентекле мәгълүмат бирелгән.
Тормышка ашыру вакыты: 2014-2024 еллар.»;
III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
Программаны финанслауның гомуми күләме 42 805 496,9 мең сум тәшкил итә,
шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 15 600 968,9 мең
сум, шулай ук җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы
исәбеннән – 16 804 526,4 мең сум, муниципаль берәмлекләр бюджетлары исәбеннән
– 8 723 445,6 мең сум һәм бюджеттан тыш чыганаклардан – 1 676 556,0 мең сум:
(мең сум)
Ел

Барлыгы
Татарстан
Республикасы
бюджеты

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

4 863 032,3
4 928 675,9
5 644 663,6
5 756 372,5
6 707 081,5
2 572 354,6
2 471 829,6
2 476 305,0
2 448 558,9
2 461 423,4
2 475 199,6

864 876,5
960 192,3
1 299 296,8
1 352 795,8
1 788 685,2
1 630 427,6
1 514 575,5
1 547 529,8
1 547 529,8
1 547 529,8
1 547 529,8

Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы
федераль
муниципаль
бюджетбюджет
берәмлекләр
тан тыш чыганакбюджетлары
лардан
(оешмалар
акчасы)
3 139 114,5
795 721,3
63 320,0
3 150 295,7
754 399,9
63 788,0
3 298 228,6
837 712,2
209 426,0
3 350 749,0
843 331,7
209 496,0
3 866 138,6
843 331,7
208 926,0
*
788 327,0
153 600,0
*
803 654,1
153 600,0
*
775 175,2
153 600,0
*
747 429,1
153 600,0
*
760 293,6
153 600,0
*
774 069,8
153 600,0
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42 805 496,9 15 600 968,9

16 804 526,4

8 723 445,6

1 676 556,0

* Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар
салган зыяннарны бетерү министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Хөкүмәте арасындагы Россия
Федерациясе Хөкүмәтенең 2011 ел, 11 март, б-390 нчы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы
халкын һәм территориясен табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау һәм алар
салган зыянны бетерү, муниципальара һәм төбәк характерындагы гадәттән тыш хәлләрдә авария-коткару
һәм башка кичектергесез эшләрне оештыру һәм үткәрү, Янгынга каршы дәүләт хезмәте көчләре белән
янгыннар сүндерүне оештыру, гражданнар оборонасы буенча муниципальара һәм төбәк дәрәҗәсендәге
чараларны тормышка ашыруны оештыру, Татарстан Республикасы территориясендәге су объектларында
кешеләрне эзләү һәм коткаруны тормышка ашыру мәсьәләләрен хәл итүдә үз вәкаләтләре өлешен гамәлгә
ашыруны бер-берсенә тапшыру турында килешү кысаларында.

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле бюджетлар
мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш. Программаны
бюджеттан тыш чыганаклар исәбеннән финанслау күләмнәре предприятиеләрнең
һәм оешмаларның куркынычсызлыкны тәэмин итүгә чыгымнарының фаразланган
мәгънәләре нигезендә формалаштырылды. Ярдәмче программалар яктылыгында
Программаны финанслау күләмнәре турында җентекле мәгълүмат әлеге
Программага теркәлгән 2 нче кушымтада китерелә.»;
Программага 1 нче һәм 2 нче кушымталарныны яңа редакциядә бәян итәргә
(карарга теркәләләр);
«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында янгын куркынычсызлыгы»
ярдәмче программасында (алга таба – 1 нче ярдәмче программа):
исемендә «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2024» саннарына алмаштырырга;
1 нче ярдәмче программа паспортында:
«Ярдәмче программа исеме» юлында «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2024»
саннарына алмаштырырга;
«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары» юлында «2014 – 2021»
саннарын «2014 – 2024» саннарына алмаштырырга;
«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, ярдәмче программаны финанслау
күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар һәм
чыганаклар
буенча бүлеп,
ярдәмче
программаны
финанслау
күләмнәре

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме
27 870 668,1 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан
Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 9 998 757,5 мең
сум, шулай ук җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль
бюджет акчасы исәбеннән – 15 275 458,6 мең сум,
муниципаль берәмлекләр бюджетлары исәбеннән – 2 330 372,0
мең сум һәм бюджеттан тыш чыганаклар исәбеннән –
266 080,0 мең сум:
(мең сум)
Ел

Барлыгы

Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы
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Татарстан
Республикасы
бюджеты

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Барысы

3 396 783,3
3 475 926,2
4 181 159,2
4 389 262,8
5 086 136,8
1 329 830,8
1 228 878,9
1 208 018,8
1 189 987,7
1 191 388,7
1 193 294,9
27 870 668,1

федераль
бюджет

476 357,9 2 631 585,0
520 178,2 2 655 518,7
767 373,5 3 112 315,9
897 151,3 3 189 367,0
1 096 720,3 3 686 672,0
1 112 944,1
*
1 009 516,6
*
1 029 628,9
*
1 029 628,9
*
1 029 628,9
*
1 029 628,9
*
9 998 757,5 15 275 458,6

муниципаль
берәмлек
ләр
бюджетлар

бюджеттан тыш
чыганаклардан
(оешмалар
акчасы)

235 624,4
247 013,3
248 253,8
249 528,5
249 528,5
216 886,7
219 362,3
178 389,9
160 358,8
161 759,8
163 666,0
2 330 372,0

53 216,0
53 216,0
53 216,0
53 216,0
53 216,0
**
**
**
**
**
**
266 080,0

* Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм
табигый бәла-казалар салган зыяннарны бетерү министрлыгы һәм Татарстан
Республикасы Хөкүмәте арасындагы Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2011 ел,
11 март, б-390 нчы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы халкын
һәм территориясен табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш
хәлләрдән саклау һәм алар салган зыянны бетерү, муниципальара һәм төбәк
характерындагы гадәттән тыш хәлләрдә авария-коткару һәм башка
кичектергесез эшләрне оештыру һәм үткәрү, Янгынга каршы дәүләт хезмәте
көчләре белән янгыннар сүндерүне оештыру, гражданнар оборонасы буенча
муниципальара һәм төбәк дәрәҗәсендәге чараларны тормышка ашыруны
оештыру, Татарстан Республикасы территориясендәге су объектларында
кешеләрне эзләү һәм коткаруны тормышка ашыру мәсьәләләрен хәл итүдә үз
вәкаләтләре өлешен гамәлгә ашыруны бер-берсенә тапшыру турында килешү
кысаларында.
** Финанслау күләме бүлеп бирү факты буенча аныкланачак.

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле
бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр
кертелергә тиеш»;
«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын
тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү
индикаторлары) һәм Ярдәмче программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре»
юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«Еллар буенча
бүлеп, Ярдәмче
программа
максатларын

Ярдәмче программаны тормышка ашыру
түбәндәгеләргә ирешергә мөмкинлек бирәчәк :
янгыннарда
үлүнең
аерым
-5
5,00 ×10 шартлы берәмлек;

2024

елга

куркынычын

11

һәм бурычларын
тормышка
ашырудан
көтелә
торган
соңгы
нәтиҗәләр
(нәтиҗәләрне
бәяләү
индикаторлары)
һәм
Ярдәмче
программаның
бюджет
нәтиҗәлелеге
күрсәткечләреы

янгыннарда шәхси травма алу куркынычын 7,57 × 10-5 шартлы
берәмлеккә кадәр киметергә;
халыкның җан башына янгыннар ешлыгын 14,6 × 10-4 шартлы
берәмлеккә кадәр киметергә»;

II бүлектә:
йөз алтмыш сигезенче абзацта «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2024»
саннарына алмаштырырга;
III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 27 870 668,1 мең сум
тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән –
9 998 757,5 мең сум, шулай ук җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль
бюджет акчасы исәбеннән – 15 275 458,6 мең сум, муниципаль берәмлекләр
бюджетлары исәбеннән – 2 330 372,0 мең сум һәм бюджеттан тыш чыганаклардан –
266 080,0 мең сум:
(мең сум)
Ел

Барлыгы

Татарстан
Республикасы
бюджеты
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Барысы

3 396 783,3
3 475 926,2
4 181 159,2
4 389 262,8
5 086 136,8
1 329 830,8
1 228 878,9
1 208 018,8
1 189 987,7
1 191 388,7
1 193 294,9
27 870 668,1

476 357,9
520 178,2
767 373,5
897 151,3
1 096 720,3
1 112 944,1
1 009 516,6
1 029 628,9
1 029 628,9
1 029 628,9
1 029 628,9
9 998 757,5

Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы
федераль
муниципаль
бюджетбюджет
берәмлекләр
тан тыш
бюджетлары
чыганаклардан
(оешмалар акчасы)
2 631 585,0
2 655 518,7
3 112 315,9
3 189 367,0
3 686 672,0
*
*
*
*
*
*
15 275 458,6

235 624,4
247 013,3
248 253,8
249 528,5
249 528,5
216 886,7
219 362,3
178 389,9
160 358,8
161 759,8
163 666,0
2 330 372,0

53 216,0
53 216,0
53 216,0
53 216,0
53 216,0
**
**
**
**
**
**
266 080,0

12
*Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар салган
зыяннарны бетерү министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Хөкүмәте арасындагы Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең 2011 ел, 11 март, б-390 нчы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы халкын һәм
территориясен табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау һәм алар салган зыянны
бетерү, муниципальара һәм төбәк характерындагы гадәттән тыш хәлләрдә авария-коткару һәм башка
кичектергесез эшләрне оештыру һәм үткәрү, Янгынга каршы дәүләт хезмәте көчләре белән янгыннар
сүндерүне оештыру, гражданнар оборонасы буенча муниципальара һәм төбәк дәрәҗәсендәге чараларны
тормышка ашыруны оештыру, Татарстан Республикасы территориясендәге су объектларында кешеләрне
эзләү һәм коткаруны тормышка ашыру мәсьәләләрен хәл итүдә үз вәкаләтләре өлешен гамәлгә ашыруны
бер-берсенә тапшыру турында килешү кысаларында.
** Финанслау күләме бүлеп бирү факты буенча аныкланачак.

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле бюджетлар
мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш.»;
1 нче ярдәмче программага 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә
(карарга теркәлә);
1 нче ярдәмче программага 2 нче кушымтада:
нумерация башисемендә «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2024» саннарына
алмаштырырга;
«Тормышка ашыру вакытлары» графасында «2014 – 2024» саннарына
алмаштырырга;
«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында табигый һәм техноген
характердагы гадәттән тыш хәлләр куркынычын киметү һәм аларның нәтиҗәләрен
җиңеләйтү» ярдәмче программасында (алга таба – 2 нче ярдәмче программа):
исемендә «2014 – 2024» саннарына алмаштырырга;
2 нче ярдәмче программа паспортында:
«Ярдәмче программа исеме» юлында «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2024»
саннарына алмаштырырга;
«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары» юлында «2014 – 2021»
саннарын «2014 – 2024» саннарына алмаштырырга;
«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау
күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар һәм
чыганаклар
буенча бүлеп,
Ярдәмче
программаны
финанслау
күләмнәре

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме
6 445 060,4 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан
Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 4 895 979,7 мең
сум, шулай ук җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль
бюджет акчасы исәбеннән – 1 288 760,5 мең сум, муниципаль
берәмлекләр бюджетлары исәбеннән – 232 244,2 мең сум һәм
бюджеттан тыш чыганаклар исәбеннән – 28 076,0 мең сум:
(мең сум)
Ел

Барлыгы

Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы
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2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Барысы

947 211,3
963 545,0
556 487,4
543 027,0
616 860,3
452 102,8
463 889,4
475 484,3
475 484,3
475 484,3
475 484,3
6 445 060,4

Татарстан
Республикасы
бюджеты

федераль
бюджет

муниципаль
берәмлекләр
бюджетлары

бюджеттан тыш
чыганаклардан
(оешмалар
акчасы)

388 518,6
413 441,7
400 145,0
408 403,2
467 541,8
452 102,8
463 889,4
475 484,3
475 484,3
475 484,3
475 484,3
4 895 979,7

466 309,7
453 259,5
133 159,6
110 383,5
125 648,2
*
*
*
*
*
*
1 288 760,5

82 279,0
86 271,8
20 572,8
21 560,3
21 560,3
**
**
**
**
**
**
232 244,2

10 104,0
10 572,0
2 610,0
2 680,0
2 110,0
**
**
**
**
**
**
28 076,0

* Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм
табигый бәла-казалар салган зыяннарны бетерү министрлыгы һәм Татарстан
Республикасы Хөкүмәте арасындагы Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2011 ел,
11 март, б-390 нчы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы халкын
һәм территориясен табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш
хәлләрдән саклау һәм алар салган зыянны бетерү, муниципальара һәм төбәк
характерындагы гадәттән тыш хәлләрдә авария-коткару һәм башка
кичектергесез эшләрне оештыру һәм үткәрү, Янгынга каршы дәүләт хезмәте
көчләре белән янгыннар сүндерүне оештыру, гражданнар оборонасы буенча
муниципальара һәм төбәк дәрәҗәсендәге чараларны тормышка ашыруны
оештыру, Татарстан Республикасы территориясендәге су объектларында
кешеләрне эзләү һәм коткаруны тормышка ашыру мәсьәләләрен хәл итүдә үз
вәкаләтләре өлешен гамәлгә ашыруны бер-берсенә тапшыру турында килешү
кысаларында.
** Финанслау күләме бүлеп бирү факты буенча аныкланачак.

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле
бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр
кертелергә тиеш»;
«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын
тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү
индикаторлары) һәм Ярдәмче программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре»
юлында:
«2021» саннарын «2024» саннарына алмаштырырга;
II бүлектә:
утыз беренче абзацта «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2024» саннарына
алмаштырырга;
сиксән икенче абзацта «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2024» саннарына
алмаштырырга;
III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
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«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 6 445 060,4 мең сум
тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән –
4 895 979,7 мең сум, шулай ук җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль
бюджет акчасы исәбеннән – 1 288 760,5 мең сум, муниципаль берәмлекләр
бюджетлары исәбеннән – 232 244,2 мең сум һәм бюджеттан тыш чыганаклардан –
28 076,0 мең сум:
(мең сум)
Ел

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Барысы

Барлыгы

947 211,3
963 545,0
556 487,4
543 027,0
616 860,3
452 102,8
463 889,4
475 484,3
475 484,3
475 484,3
475 484,3
6 445 060,4

Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы
Татарстан
Республикасы
бюджеты

федераль
бюджет

муниципаль
берәмлекләр
бюджетлары

бюджеттан тыш
чыганаклардан
(оешмалар
акчасы)

388 518,6
413 441,7
400 145,0
408 403,2
467 541,8
452 102,8
463 889,4
475 484,3
475 484,3
475 484,3
475 484,3
4 895 979,7

466 309,7
453 259,5
133 159,6
110 383,5
125 648,2
*
*
*
*
*
*
1 288 760,5

82 279,0
86 271,8
20 572,8
21 560,3
21 560,3
**
**
**
**
**
**
232 244,2

10 104,0
10 572,0
2 610,0
2 680,0
2 110,0
**
**
**
**
**
**
28 076,0

* Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар
салган зыяннарны бетерү министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Хөкүмәте арасындагы Россия
Федерациясе Хөкүмәтенең 2011 ел, 11 март, б-390 нчы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы
халкын һәм территориясен табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау һәм алар
салган зыянны бетерү, муниципальара һәм төбәк характерындагы гадәттән тыш хәлләрдә авария-коткару
һәм башка кичектергесез эшләрне оештыру һәм үткәрү, Янгынга каршы дәүләт хезмәте көчләре белән
янгыннар сүндерүне оештыру, гражданнар оборонасы буенча муниципальара һәм төбәк дәрәҗәсендәге
чараларны тормышка ашыруны оештыру, Татарстан Республикасы территориясендәге су объектларында
кешеләрне эзләү һәм коткаруны тормышка ашыру мәсьәләләрен хәл итүдә үз вәкаләтләре өлешен гамәлгә
ашыруны бер-берсенә тапшыру турында килешү кысаларында.
** Финанслау күләме бүлеп бирү факты буенча аныкланачак.

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле бюджетлар
мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш.»;
2 нче ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга
теркәлә);
«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында су объектларында кешеләр
иминлеген тәэмин итү» ярдәмче программасында (алга таба – 3 нче ярдәмче
программа):
исемендә «2014 – 2020» саннарын «2014 – 2024» саннарына алмаштырырга;
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3 нче ярдәмче программа паспортында:
«Ярдәмче программа исеме» юлында «2014 – 2020» саннарын «2014 – 2024»
саннарына алмаштырырга;
«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары» юлында «2014 – 2020»
саннарын «2014 – 2024» саннарына алмаштырырга;
«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау
күләмнәре» түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар һәм
чыганаклар
буенча бүлеп,
Ярдәмче
программаны
финанслау
күләмнәре

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме
5 705 201,5 мең сум тәшкил итә, шул исәптән федераль бюджет
акчасы исәбеннән – 240 307,3 мең сум, муниципаль
берәмлекләр бюджетлары акчасы исәбеннән – 5 464 894,2 мең
сум:
Ел

Барлыгы

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

519 037,7
462 632,3
551 695,7
549 941,1
552 761,0
493 963,2
504 452,4
515 872,1
508 845,3
518 273,7
527 727,0
5 705 201,5

2022
2023
2024
Барысы

(мең сум)
Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы
муниципаль
Татарстан
федераль
берәмлекләр
Республибюджет
бюджетлары
касы
бюджеты
0,0
41 219,8
477 817,9
0,0
41 517,5
421 114,8
0,0
52 753,1
498 942,6
0,0
50 998,5
498 942,6
0,0
53 818,4
498 942,6
*
0,0
493 963,2
*
0,0
504 452,4
*
0,0
515 872,1
*
0,0
508 845,3
*
0,0
518 273,7
*
0,0
527 727,0
0,0
240 307,3
5 464 894,2

Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый
бәла-казалар салган зыяннарны бетерү министрлыгы һәм Татарстан
Республикасы Хөкүмәте арасындагы Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2011 ел,
11 март, б-390 нчы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы халкын
һәм территориясен табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән
саклау һәм алар салган зыянны бетерү, муниципальара һәм төбәк
характерындагы гадәттән тыш хәлләрдә авария-коткару һәм башка кичектергесез
эшләрне оештыру һәм үткәрү, Янгынга каршы дәүләт хезмәте көчләре белән
янгыннар сүндерүне оештыру, гражданнар оборонасы буенча муниципальара һәм
төбәк дәрәҗәсендәге чараларны тормышка ашыруны оештыру, Татарстан
Республикасы территориясендәге су объектларында кешеләрне эзләү һәм
коткаруны тормышка ашыру мәсьәләләрен хәл итүдә үз вәкаләтләре өлешен
гамәлгә ашыруны бер-берсенә тапшыру турында килешү кысаларында.
*

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле
бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр
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кертелергә тиеш»;
«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын
тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү
индикаторлары) һәм Ярдәмче программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре»
юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар буенча
бүлеп, Ярдәмче
программа
максатларын
һәм бурычларын
тормышка
ашырудан
көтелә торган
соңгы
нәтиҗәләр
(нәтиҗәләрне
бәяләү
индикаторлары)
һәм Ярдәмче
программаның
бюджет
нәтиҗәлелеге
күрсәткечләре

Ярдәмче программаны тормышка ашыру 2024 елга
түбәндәгеләргә ирешергә мөмкинлек бирәчәк:
суда булган хәлләргә җавап кайтарырга әзерлек дәрәҗәсен
сакларга – 100 процент;
100 мең кешегә су объектларында кешеләр үлеменең шәхси
куркынычын 3,32 кешегә кадәр киметергә;
100 мең кешегә су объектларында һәлак булган балалар санын
елына 0,21 кешегә кадәр киметергә;
ел саен кешеләрнең су объектларында үз-үзләрен тоту
кагыйдәләрен үз эченә алган 60 000 листовка, белешмәлек,
плакат эшләп чыгарырга
су объектларында халык күпләп ял итә торган урыннарда
җәмәгать коткару постлары санын 60 берәмлеккә кадәр
арттырырга;
ел саен коткару постларында кизү тору өчен 100 коткаручы,
матрос-коткаручыларны укытуны тәэмин итә;
суда үз-үзеңне тоту, зыян күрүчеләргә беренче медицина
ярдәме күрсәтү, коткару һәм үз-үзеңне коткару кагыйдәләренә
өйрәтелгән балалар санын елына 12 500 кешегә кадәр
арттырырга»;

II бүлектә:
җитмеш бишенче абзацта «2014 – 2020» саннарын «2014 – 2024» саннарына
алмаштырырга;
III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 5 705 201,5 мең сум
тәшкил итә, шул исәптән федераль бюджет акчасы исәбеннән – 240 307,3 мең сум,
муниципаль берәмлекләр бюджетлары акчасы исәбеннән – 5 464 894,2 мең сум:
(мең сум)
Ел

Барлыгы

Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы
Татарстан
федераль
муниципаль
Республикасы
бюджет
берәмлекләр
бюджеты
бюджетлары
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2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Барысы

519 037,7
462 632,3
551 695,7
549 941,1
552 761,0
493 963,2
504 452,4
515 872,1
508 845,3
518 273,7
527 727,0
5 705 201,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

41 219,8
41 517,5
52 753,1
50 998,5
53 818,4
*
*
*
*
*
*

240 307,3

477 817,9
421 114,8
498 942,6
498 942,6
498 942,6
493 963,2
504 452,4
515 872,1
508 845,3
518 273,7
527 727,0
5 464 894,2

* Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар
салган зыяннарны бетерү министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Хөкүмәте арасындагы Россия
Федерациясе Хөкүмәтенең 2011 ел, 11 март, б-390 нчы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы
халкын һәм территориясен табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау һәм алар
салган зыянны бетерү, муниципальара һәм төбәк характерындагы гадәттән тыш хәлләрдә авария-коткару
һәм башка кичектергесез эшләрне оештыру һәм үткәрү, Янгынга каршы дәүләт хезмәте көчләре белән
янгыннар сүндерүне оештыру, гражданнар оборонасы буенча муниципальара һәм төбәк дәрәҗәсендәге
чараларны тормышка ашыруны оештыру, Татарстан Республикасы территориясендәге су объектларында
кешеләрне эзләү һәм коткаруны тормышка ашыру мәсьәләләрен хәл итүдә үз вәкаләтләре өлешен гамәлгә
ашыруны бер-берсенә тапшыру турында килешү кысаларында.

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле бюджетлар
мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш.»;
3 нче ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга
теркәлә);
«2016 – 2021 елларга Татарстан Республикасында «Имин шәһәр» аппаратпрограмма комплексын төзү һәм үстерү» ярдәмче программасында (алга таба – 4
нче ярдәмче программа):
исемендә «2016 – 2021» саннарын «2016 – 2024» саннарына алмаштырырга;
4 нче ярдәмче программа паспортында:
«Ярдәмче программа исеме» юлында «2016 – 2021» саннарын «2016 – 2024»
саннарына алмаштырырга;
«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары» юлында «2016 – 2021»
саннарын «2016 – 2024» саннарына алмаштырырга;
«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау
күләмнәре» түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар һәм
чыганаклар
буенча бүлеп,
Ярдәмче

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме
2 435 272,9 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан
Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 356 937,7 мең
сум, муниципаль берәмлекләр бюджетлары акчасы исәбеннән
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программаны
финанслау
күләмнәре

– 695 935,2 мең сум, бюджеттан тыш чыганаклар акчасы
(оешмалар акчасы) исәбеннән – 1 382 400,0 мең сум*:
(мең сум)

Ел

Барлыгы

2016
2017
2018
2019
2020
2021

257 000,3
261 581,3
265 012,7
270 928,2
274 608,9
276 929,8
274 241,6
276 276,7
278 693,4
2 435 272,9

2022
2023
2024
Барысы

Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы
Татарстан
муниципаль бюджеттан тыш
Республиберәмлекләр
чыганаклардан
касы
бюджетлары
(оешмалар
бюджеты
акчасы)
33 457,3
69 943,0
153 600,0*
34 681,0
73 300,3
153 600,0*
38 112,4
73 300,3
153 600,0*
39 851,1
77 477,1
153 600,0*
41 169,5
79 839,4
153 600,0*
42 416,6
80 913,2
153 600,0*
42 416,6
78 225,0
153 600,0*
42 416,6
80 260,1
153 600,0*
42 416,6
82 676,8
153 600,0*
356 937,7
695 935,2
1 382 400,0*

*Оешмалар акча бүлеп биргән шартларда.

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле
бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр
кертелергә тиеш»;
«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын
тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү
индикаторлары) һәм Ярдәмче программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре»
юлында «2021» саннарын «2024» саннарына алмаштырырга;
II бүлектә:
илле тугызынчы абзацта «2016 – 2021» саннарын «2016 – 2024» саннарына
алмаштырырга;
III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 2 435 272,9 мең сум
тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән –
356 937,7 мең сум, муниципаль берәмлекләр бюджетлары акчасы исәбеннән –
695 935,2 мең сум, бюджеттан тыш чыганаклардан (оешмалар акчасы) – 1 382 400,0
мең сум*.
(мең сум)

Ел

Барлыгы

Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы
Татарстан
муниципаль
бюджетРеспубликасы берәмлекләр бюд- тан тыш чыганакбюджеты
жетлары
лардан (оешмалар
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2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Барысы

257 000,3
261 581,3
265 012,7
270 928,2
274 608,9
276 929,8
274 241,6
276 276,7
278 693,4
2 435 272,9

33 457,3
34 681
38 112,4
39 851,1
41 169,5
42 416,6
42 416,6
42 416,6
42 416,6
356 937,7

69 943,0
73 300,3
73 300,3
77 477,1
79 839,4
80 913,2
78 225,0
80 260,1
82 676,8
695 935,2

акчасы)
153 600,0*
153 600,0*
153 600,0*
153 600,0*
153 600,0*
153 600,0*
153 600,0*
153 600,0*
153 600,0*
1 382 400,0*

*Оешмалар акча бүлеп биргән шартларда.

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле бюджетлар
мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш.»;
4 нче ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга
теркәлә);
«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында халыкны һәм
территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су
объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү» дәүләт программасы кысаларында
социаль һәм инженер инфраструктурасын үстерү» ярдәмче программасында (алга
таба – 5 нче ярдәмче программа):
исемендә «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2024» саннарына алмаштырырга;
5 нче ярдәмче программа паспортында:
«Ярдәмче программа исеме» юлында «2014 – 2021» саннарын «2014 – 2024»
саннарына алмаштырырга;
«Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакытлары» юлында «2015 – 2019»
саннарын «2015 – 2024» саннарына алмаштырырга;
«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау
күләмнәре» түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Еллар һәм
чыганаклар
буенча бүлеп,
Ярдәмче
программаны
финанслау
күләмнәре

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме
349 294,0 мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан
Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 349 294,0 мең
сум.
Ел

Барлыгы

2015

26 572,4

(мең сум)
Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы
муниципаль
Татарстан
бюджетберәмлекләр
Республикасы
тан тыш
бюджетлары
бюджеты
чыганаклардан
(оешмалар
акчасы)
26 572,4
–
–

20
2016
2017
2018
2019
2020
2021

98 321,0
12 560,3
186 310,7
25 529,6
–
–

98 321,0
12 560,3
186 310,7
25 529,6
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

349 294,0

349 294,0

–

–

2022
2023
2024

Барысы

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле
бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр
кертелергә тиеш»;
«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын
тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү
индикаторлары) һәм Ярдәмче программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре»
юлында «2019» саннарын «2024» саннарына алмаштырырга;
III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«III. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү
Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 349 294,0 мең сум
тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән –
349 294,0 мең сум.
Ел

Барлыгы

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Барысы

26 572,4
98 321,0
12 560,3
186 310,7
25 529,6
–
–

349 294,0

(мең сум)
Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы
муниципаль
Татарстан
бюджетберәмлекләр
Республикасы
тан тыш
бюджетлары
бюджеты
чыганаклардан
(оешмалар акчасы)
–
–
26 572,4
–
–
98 321,0
–
–
12 560,3
–
–
186 310,7
–
–
25 529,6
–
–
–
–
–
–

349 294,0

–

–

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм тиешле бюджетлар
мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш.»;

21

5 нче ярдәмче программага 1 нче һәм 2 нче кушымталарны яңа редакциядә
бәян итәргә (карарга теркәләләр).

Татарстан Республикасы
Премьер-министры
вазыйфаларын башкаручы

Р.К.Нигъмәтуллин

