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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының кайбер карарларына 

үзгәрешләр кертү турында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2017 елга Татарстан 

Республикасы социомәдәни тармагының аерым дәүләт учреждениеләре норматив 

чыгымнарын раслау турында» 2016 ел, 21 ноябрь, 853 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 ел, 30 декабрь, 1069 нчы карары 

белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып)  түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы социомәдәни 

тармагының аерым дәүләт учреждениеләре башкара торган дәүләт эшләренә 

норматив чыгымнарда: 

3.4 нче пунктта «14 661 800,0», «2 315 800,00» саннарын шул ук эзлеклелектә 

«118 776 940,00», «2 325 200,00» саннарына алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы социомәдәни 

тармагының аерым дәүләт учреждениеләре күрсәтә торган дәүләт хезмәтләренә 

норматив чыгымнарда: 

1 бүлекнең 1.8 нче пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«1.8. «Иннополис мәктәбе» 

дәүләт автоном гомуми 

белем бирү учреждениесе 

мәктәпкәчә белем бирү буенча 

төп гомуми белем бирү 

программаларын тормышка 

ашыру 

33 968,89 

башлангыч гомуми белем бирү 

буенча төп гомуми белем бирү 

программаларын тормышка 

ашыру 

62 103,16 
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төп гомуми белем бирү буенча 

төп гомуми белем бирү 

программаларын тормышка 

ашыру 

71 619,81 

урта гомуми белем бирү буенча 

төп гомуми белем бирү 

программаларын тормышка 

ашыру 

36 847,97 

өстәмә гомуми үстерү 

программаларын тормышка 

ашыру 

22 773,72»; 

 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы социомәдәни 

тармагының аерым дәүләт учреждениеләре күрсәтә торган дәүләт хезмәтләре 

күләмнәрендә: 

1 бүлекнең 1.8 нче пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«1.8. «Иннополис мәктәбе» 

дәүләт автоном гомуми 

белем бирү учреждениесе 

мәктәпкәчә белем 

бирү буенча төп 

гомуми белем бирү 

программаларын 

тормышка ашыру 

кеше 175,00 

башлангыч гомуми 

белем бирү буенча 

төп гомуми белем 

бирү программаларын 

тормышка ашыру 

кеше 89,00 

төп гомуми белем 

бирү буенча төп 

гомуми белем бирү 

программаларын 

тормышка ашыру 

кеше 71,00 

урта гомуми белем 

бирү буенча төп 

гомуми белем бирү 

программаларын 

тормышка ашыру 

кеше 12,00 

өстәмә гомуми үстерү 

программаларын 

тормышка ашыру 

кеше 347,00». 
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2. 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 2017 ел, 13 март, 136 нчы; 2017 ел,  

8 июль, 465 нче; 2017 ел, 28 июль, 526 нчы; 2017 ел, 5 сентябрь, 637 нче карарлары 

белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып)  түбәндәге үзгәрешне кертергә: 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының аерым дәүләт 

учреждениеләре тарафыннан күрсәтелә торган дәүләт хезмәтләренә норматив 

чыгымнарда һәм аларның күләмнәрендә: 

2 бүлекнең 2.1 нче пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«2.1. «Татарстан Республика-

сында дәүләт хезмәтләре 

һәм муниципаль хез-

мәтләр күрсәтү буенча 

күпфункцияле үзәк» 

дәүләт бюджет учрежде-

ниесе 

дәүләт хезмәтләре һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтү буенча күп-

функцияле үзәкләрдә 

дәүләт хезмәтләре һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру 

225,25 1 607 431,00». 

 

3. Түбәндәгеләр дип билгеләргә: 

бу карарның 1 нче пункты гамәле 2017 елның 1 гыйнварыннан барлыкка 

килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла; 

бу карарның 2 нче пункты гамәле 2017 елның 1 октябреннән барлыкка килгән 

хокук мөнәсәбәтләренә кагыла. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                          А.В.Песошин 
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