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 2017 ел, 8 июль 465 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2017 елга Татарстан 

Республикасы аерым дәүләт 

учреждениеләренең норматив чыгым-

нарын раслау һәм Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабине-

тының кайбер актлары үз көчен 

югалткан дип санау турында» 2016 ел, 

20 декабрь, 957 нче карарына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2017 елга Татарстан 

Республикасы аерым дәүләт учреждениеләренең норматив чыгымнарын раслау һәм 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер актлары үз көчен 

югалткан дип санау турында» 2016 ел, 20 декабрь, 957 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 ел, 20 декабрь, 957 нче карары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

карарның 1 пунктына  түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы учреждениеләре 

башкара торган аерым дәүләт эшләренә норматив чыгымнар һәм аларның 

күләмнәре.»; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының аерым дәүләт 

учреждениеләре тарафыннан башкарыла торган дәүләт эшләренә норматив 

чыгымнарда: 

12 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«12. Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы учреждениеләре  

12.1. «Әгерҗе урман урман янгыннары килеп чыгуны 799 700,0 
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хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

һәм таралуны кисәтү, махсус 

саклана торган табигый 

территорияләрне кертеп (алга 

таба – МСТТ) (янгын-химия 

станцияләре эшләвен тәэмин 

итү)  

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү)  

870 200,0 

12.2. «Азнакай урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

177 800,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

1 628 700,0 

12.3. «Аксубай урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

268 300,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

570 400,0 

12.4. «Әлки урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

496 000,00 
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учреждениесе тәэмин итү) 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

1 076 900,0 

12.5. «Әлмәт урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

970 900,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

1 135 500,0 

12.6. «Арча урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

1 639 600,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

2 685 300,0 

12.7. «Баулы урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

150 700,0 
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урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

556 000,0 

12.8. «Биләр урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

217 600,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

547 900,0 

12.9. «Болгар урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

853 300,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

626 200,0 

12.10. «Бөгелмә урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

969 700,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

1 396 100,0 
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янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

12.11. «Буа урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

476 800,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

1 571 300,0 

12.12. «Алабуга урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

946 700,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

1 784 400,00 

12.13. «Зәй урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

974 300,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

1 186 600,0 

12.14. «Зеленодольск тәҗ-

рибә урман хуҗалы-

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

1 417 600,0 
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гы» Татарстан Рес-

публикасы дәүләт 

бюджет учрежде-

ниесе 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

1 838 500,0 

12.15. «Исләйтар урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

941 200,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

712 500,0 

12.16. «Кайбыч махсус-

лаштырылган 

орлыкчылык урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе  

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

1 383 400,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

2 209 300,0 

12.17. «Калейкино урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

355 200,0 
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 урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

773 100,0 

12.18. «Кама урман хуҗа-

лыгы» Татарстан 

Республикасы дәү-

ләт бюджет учреж-

дениесе 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

1 243 300,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

685 200,0 

12.19. «Кызыл Йолдыз 

урман хуҗалыгы» 

Татарстан Респуб-

ликасы дәүләт 

бюджет учрежде-

ниесе 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

202 200,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

1 072 900,0 

12.20. «Лаеш урман хуҗа-

лыгы» Татарстан 

Республикасы дәү-

ләт бюджет учреж-

дениесе  

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

978 200,0 
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урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

1 190 900,0 

12.21. «Лениногорск 

урман хуҗалыгы» 

Татарстан Респуб-

ликасы дәүләт бюд-

жет учреждениесе 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

230 600,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

550 400,0 

12.22. «Мамадыш урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе  

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

1 242 900,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

1 139 300,0 

12.23. «Минзәлә урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

1 088 600,0 
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урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

2 385 300,0 

12.24. «Түбән Кама урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

455 600,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

1 505 100,0 

12.25. «Нурлат урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

1 000 900,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

996 900,0 

12.26. «Идел буе урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

301 100,0 
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урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

631 200,0 

12.27. «Шәһәр яны укыту-

тәҗрибә урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе  

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

2 519 700,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

3 280 400,0 

12.28. «Саба укыту-тәҗ-

рибә урман хуҗа-

лыгы» Татарстан 

Республикасы дәү-

ләт бюджет учреж-

дениесе  

урман орлыкчылыгы буенча 

эшләр башкару (урман үсенте-

ләренең утырту материаллары 

(үсентеләр, чәчмәләр) үстерү 

(җитештерү) – ботаклар чәчү һәм 

утыртуны гамәлгә ашыру)   

43 494 900,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

3 060 700,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

4 757 800,0 

12.29. «Тәтеш урман хуҗа-

лыгы» Татарстан 

Республикасы дәү-

ләт бюджет учреж-

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

315 600,0 
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дениесе тәэмин итү) 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

1 073 000,0 

12.30. «Чирмешән урман 

хуҗалыгы» Татар-

стан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

295 300,0 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (урман 

янгыннары килеп чыгуны 

булдырмый калу максатларында 

янгынга каршы пропаганда һәм 

башка профилактик чаралар 

үткәрү) 

524 600,0 

12.31. «Урманнарда янгын 

сүндерү үзәге» Та-

тарстан Республи-

касы дәүләт бюджет 

учреждениесе 

 

урман янгыннары килеп чыгуны 

һәм таралуны кисәтү, МСТТ 

территориясен кертеп (янгын-

химия станцияләре эшләвен 

тәэмин итү) 

33 731 600,0»; 

 

әлеге карарга Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы 

учреждениеләре башкара торган аерым дәүләт эшләренә норматив чыгымнарны һәм 

аларның күләмнәрен өстәргә (теркәлгән). 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                       А.В.Песошин 

                          


