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 2017 ел, 18 декабрь      1009 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2017 елга Татарстан 

Республикасы социомәдәни тармагының 

аерым дәүләт учреждениеләре норматив 

чыгымнарын раслау турында» 2016 ел, 

21 ноябрь, 853 нче карарына үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

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 һәм 2017 ел, 

27 ноябрь, 915 нче карарлары 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: 

1 бүлекнең 1.1 – 1.5 нче пунктларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«1.1. «Республика мәктәптән 

тыш эшләр үзәге» дәүләт 

бюджет өстәмә белем бирү 

учрежде-ниесе 

укучыларда акыл һәм иҗат 

сәләтен, физик культура һәм 

спорт белән шөгыльләнүгә 

сәләтен, фәнни (фәнни-

тикшеренү) эшчәнлек, иҗади 

эшчәнлек, физкультура-спорт 

эшчәнлеге белән кызыксынуын 

ачыклау һәм үстерүгә 

юнәлдерелгән олимпиадалар, 

7 757 950,30 
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конкурслар, чаралар оештыру 

һәм үткәрү 

1.2. «Белем бирү сыйфатын 

мониторинглау республика 

үзәге» дәүләт бюджет 

учреждениесе  

мәгариф, фән һәм яшьләр 

сәясәте өлкәсендә иҗтимагый 

әһәмияттәге чаралар оештыру 

һәм үткәрү  

20 142 380,00 

1.3. «Татарстан Респуб-ликасы 

Мәгариф һәм фән 

министрлыгының 

«Республика олимпиада 

үзәге» дәүләт автоном 

учреждениесе 

укучыларда акыл һәм иҗат 

сәләтен, физик культура һәм 

спорт белән шөгыльләнүгә 

сәләтен, фәнни (фәнни-

тикшеренү) эшчәнлек, иҗади 

эшчәнлек, физкультура-спорт 

эшчәнлеге белән кызыксынуын 

ачыклау һәм үстерүгә 

юнәлдерелгән олимпиадалар, 

конкурслар, чаралар оештыру 

һәм үткәрү 

3 106 787,40 

1.4. Өстәмә белем бирүче 

«Костер» республика 

балалар савыктыру-белем 

бирү үзәге» дәүләт бюджет 

учреждениесе  

укучыларда акыл һәм иҗат 

сәләтен, физик культура һәм 

спорт белән шөгыльләнүгә 

сәләтен, фәнни (фәнни-

тикшеренү) эшчәнлек, иҗади 

эшчәнлек, физкультура-спорт 

эшчәнлеге белән кызыксынуын 

ачыклау һәм үстерүгә 

юнәлдерелгән олимпиадалар, 

конкурслар, чаралар оештыру 

һәм үткәрү 

2 543 693,87 

1.5. «Татарстан 

Республикасының 

мәгарифне үстерү 

институты» өстәмә һөнәри 

белем бирүче дәүләт 

автоном мәгариф 

учреждениесе 

гамәли фәнни тикшеренүләр 

үткәрү 

12 270 144,82»; 

 

2 бүлекнең 2.1-2.30  пунктларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«2.1. «Татарстан Республикасы 

Милли китапханәсе» 

Татарстан Республикасы 

дәүләт бюджет мәдәният 

учреждениесе 

китапханә фондларын булдыру, 

исәпкә алу, өйрәнү, физик 

сакланылышын һәм иминлеген 

тәэмин итү, включая оцифровку 

фондов 

55 557,30 

китапханә фондларын булдыру, 

исәпкә алу, өйрәнү, физик 

сакланылышын һәм иминлеген 

тәэмин итү, включая кни-жные 

памятники 

27 674,98 

документларны библиографик 

эшкәртү һәм каталоглар төзү 

2 296 368,89 

2.2. «Яшүсмерләр республика 

китапханәсе» Татарстан 

Республикасы дәүләт 

бюджет мәдәният 

учреждениесе 

документларны библиографик 

эшкәртү һәм каталоглар төзү 

512 319,30 

2.3. «Сукырлар һәм начар 

күрүчеләр өчен махсус 

республика китапханәсе» 

Татарстан Республикасы 

дәүләт бюджет мәдәният 

учреждениесе 

китапханә фондларын булдыру, 

исәпкә алу, өйрәнү, физик 

сакланылышын һәм иминлеген 

тәэмин итү, включая оцифровку 

фондов 

4 358,96 

документларны библиографик 

эшкәртү һәм каталоглар төзү 

377 957,31 

2.4. «Республика балалар китап-

ханәсе» Татарстан 

Республикасы дәүләт 

бюджет мәдәният 

учреждениесе 

китапханә фондларын булдыру, 

исәпкә алу, өйрәнү, физик 

сакланылышын һәм иминлеген 

тәэмин итү, включая оцифровку 

фондов 

14 896,49 

документларны библиографик 

эшкәртү һәм каталоглар төзү 

399 677,68 

2.5. «Татарстан Республикасы 

Милли музее» дәүләт 

бюджет мәдәният 

учреждениесе 

музей предметларын, музей 

коллекцияләрен булдыру, исәпкә 

алу, өйрәнү, физик 

сакланылышын һәм иминлеген 

тәэмин итү 

990 752,78 

музей предметларын, музей 

коллекцияләрен 

5 214 367,02 
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реставрацияләүне һәм 

консервацияләүне гамәлгә 

ашыру 

2.6. «Алабуга» дәүләт тарих-

архитектура һәм сәнгать 

музей-тыюлыгы» Татарстан 

Респуб-ликасы дәүләт 

бюджет мәдәният 

учреждениесе 

музей предметларын, музей 

коллекцияләрен булдыру, исәпкә 

алу, өйрәнү, физик 

сакланылышын һәм иминлеген 

тәэмин итү 

812 815,62 

музейлар экспозицияләрен  

(күргәзмәләрен) төзү, 

организация выездных выставок 

734 660,27 

тарих-архитектура комплексы, 

тарихи мохит һәм музей-

тыюлыклар составына керә 

торган ландшафтлар сакланы-

лышын һәм бөтенлеген тәэмин 

итү 

664 330,45 

2.7. «Свияжск утрау-шәһәре» 

дәүләт тарих-архитектура 

һәм сәнгать музее» 

Татарстан Республикасы 

дәүләт бюджет мәдәният 

учреждениесе 

музей предметларын, музей 

коллекцияләрен булдыру, исәпкә 

алу, өйрәнү, физик 

сакланылышын һәм иминлеген 

тәэмин итү 

2 019 165,83 

тарих-архитектура комплексы, 

тарихи мохит һәм музей-

тыюлыклар составына керә 

торган ландшафтлар сакланы-

лышын һәм бөтенлеген тәэмин 

итү 

31 924,05 

2.8. «Галия Кайбицкая 

исемендәге музей» дәүләт 

бюджет мәдәният 

учреждениесе 

музей предметларын, музей 

коллекцияләрен булдыру, исәпкә 

алу, өйрәнү, физик 

сакланылышын һәм иминлеген 

тәэмин итү 

65 442,70 

2.9. «Габдулла Тукай дәүләт 

әдәби-мемориаль музей 

комплексы» дәүләт бюджет 

мәдәният учреждениесе 

музей предметларын, музей 

коллекцияләрен булдыру, исәпкә 

алу, өйрәнү, физик 

сакланылышын һәм иминлеген 

тәэмин итү 

367 158,38 

2.10. «Ленино-Кокушкино» музей предметларын, музей 179 717,12 
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дәүләт тарихи-мәдәни 

музей-тыюлыгы» Татарстан 

Республикасы дәүләт 

бюджет мәдәният 

учреждениесе 

коллекцияләрен булдыру, исәпкә 

алу, өйрәнү, физик 

сакланылышын һәм иминлеген 

тәэмин итү 

2.11. «Иске Казан дәүләт тарихи-

мәдәни һәм табигый музей-

тыюлыгы» Татарстан 

Респуб-ликасы дәүләт 

бюджет мәдәният 

учреждениесе 

музей предметларын, музей 

коллекцияләрен булдыру, исәпкә 

алу, өйрәнү, физик 

сакланылышын һәм иминлеген 

тәэмин итү 

179 650,90 

2.12. «Татарстан 

Республикасының Дәүләт 

сынлы сәнгать музее» 

дәүләт бюджет мәдәният 

учреж-дениесе» 

музей предметларын, музей 

коллекцияләрен булдыру, исәпкә 

алу, өйрәнү, физик 

сакланылышын һәм иминлеген 

тәэмин итү 

3 122 594,50 

2.13. «Биләр дәүләт тарих-

археология һәм табигать 

музей-тыюлыгы» Татарстан 

Республикасы дәүләт 

бюджет мәдәният 

учреждениесе 

музей предметларын, музей 

коллекцияләрен булдыру, исәпкә 

алу, өйрәнү, физик 

сакланылышын һәм иминлеген 

тәэмин итү 

398 909,41 

2.14. «Болгар дәүләт тарих-архи-

тектура музей-тыюлыгы» 

Татарстан Республикасы 

дәүләт  бюджет мәдәният 

учреждениесе 

музей предметларын, музей 

коллекцияләрен булдыру, исәпкә 

алу, өйрәнү, физик 

сакланылышын һәм иминлеген 

тәэмин итү 

6 127 679,06 

2.15. «Чистай дәүләт тарих-архи-

тектура һәм әдәби музей-

тыюлыгы» Татарстан 

Республикасы дәүләт 

бюджет мәдәният 

учреждениесе 

музей предметларын, музей 

коллекцияләрен булдыру, исәпкә 

алу, өйрәнү, физик 

сакланылышын һәм иминлеген 

тәэмин итү 

1 096 263,62 

2.16. «Казан Кремле» дәүләт 

тарих-архитектура һәм 

сәнгать музей-тыюлыгы» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

музей предметларын, музей 

коллек-цияләрен булдыру, 

исәпкә алу, өйрәнү, физик 

сакланылышын һәм иминлеген 

тәэмин итү 

1 600 455,70 

музейлар экспозицияләрен  1 907 168,78 
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(күргәзмәләрен) төзү, 

организация выездных выставок 

тарих-архитектура комплексы, 

тарихи мохит һәм музей-

тыюлыклар составына керә 

торган ландшафтлар сакланылы-

шын һәм бөтенлеген тәэмин итү 

116 630 145,85 

2.17. «Салават» яшьләр үзәге» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

яшьләрне инновацияләр, 

эшмәкәрлек, ирекле эшчәнлеккә 

җәлеп итүгә, шулай ук 

яшьләрнең гражданлык 

активлыгын үстерүгә һәм 

сәламәт яшәү рәвешен 

формалаштыруга юнәлдерелгән 

яшьләр сәясәте өлкәсендәге 

чаралар оештыру 

2 452 438,90 

2.18. «Татарстан халыклары 

Дуслык йорты» дәүләт 

бюджет учреждениесе 

мәдәни-массакүләм чаралар 

оештыру һәм үткәрү 

17 060 704,36 

2.19. «Татаркино» Татарстан 

Республикасы дәүләт 

бюджет мәдәният 

учреждениесе 

фильмофондны булдыру, исәпкә 

алу һәм саклау 

10 016 247,08 

2.20. «Традицион мәдәниятне 

үстерү республика үзәге» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

гамәли фәнни тикшеренүләр 

үткәрү 

4 015 867,59 

традицион халык мәдәнияте 

өлкәсендә Россия Федерациясе 

халыкларының матди булмаган 

мәдәни мирас объектларын 

ачыклау, өйрәнү, саклау, үстерү 

һәм популярлаштыру 

6 403 698,41 

2.21. «Татарстан 

Республикасының халык 

сәнгать һөнәрләре һәм 

кәсепләре үзәге» дәүләт 

бюджет учреждениесе 

традицион халык мәдәнияте 

өлкәсендә Россия Федерациясе 

халыкларының матди булмаган 

мәдәни мирас объектларын 

ачыклау, өйрәнү, саклау, үстерү 

һәм популярлаштыру  

1 014 189,00 

2.22. «Хәтер Китабы» 

редакциясе» Татарстан 

традицион халык мәдәнияте 

өлкәсендә Россия Федерациясе 

3 976 847,10 
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Республикасы дәүләт 

бюджет учрежде-ниесе 

халыкларының матди булмаган 

мәдәни мирас объектларын 

ачыклау, өйрәнү, саклау, үстерү 

һәм популярлаштыру 

2.23. «Татарстан мәдәни мирасы 

үзәге» дәүләт бюджет 

учреждениесе 

мәдәни мирас объектларын 

саклауны һәм файдалануны 

тәэмин итү 

8 309 778,30 

2.24. «Әкият» балалар үзәге» 

Татарстан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

дәүләт милкендә (муниципаль 

милектә) булган мөлкәтне карап 

тоту (эксплуатация) 

29 002 665,34 

2.25. «Бермәнчек» керәшен 

дәүләт фольклор ансамбле» 

Татарстан Республикасы 

дәүләт бюджет мәдәният 

учреждениесе 

концертлар һәм концерт 

программалары төзү 

1 523 182,49 

концертлар һәм концерт 

программалары күрсәтүне 

оештыру  

378 060,65 

2.26. «Агыйдел» дәүләт җыр һәм 

бию ансамбле» Татарстан 

Респуб-ликасы дәүләт 

бюджет мәдәният 

учреждениесе 

концертлар һәм концерт 

программалары төзү 

2 143 023,09 

концертлар һәм концерт 

программалары күрсәтүне 

оештыру  

1 214 514,77 

2.27. «Мизгел» бию театры» 

Татарстан Республикасы 

дәүләт бюджет  

учреждениесе 

концертлар һәм концерт 

программалары төзү 

698 799,02 

концертлар һәм концерт 

программалары күрсәтүне 

оештыру  

446 124,26 

2.28. «Социомәдәният өлкәсе һәм 

сәнгать белгечләренә 

өстәмә һөнәр белеме бирү 

(квалификация күтәрү) 

институты» Татарстан 

Республикасы дәүләт 

бюджет белем бирү учреж-

дениесе 

гамәли фәнни тикшеренүләр 

үткәрү 

613 700,35 

2.29. «Мәдәният һәм сәнгать уку 

йортлары буенча 

республика методик үзәге» 

укучыларда акыл һәм иҗат 

сәләтен, физик культура һәм 

спорт белән шөгыльләнүгә 

658 552,60 
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Татарстан Республикасы 

дәүләт бюджет мәдәният 

учреждениесе 

сәләтен, фәнни (фәнни-

тикшеренү) эшчәнлек, иҗади 

эшчәнлек, физкультура-спорт 

эшчәнлеге белән кызыксынуын 

ачыклау һәм үстерүгә 

юнәлдерелгән олимпиадалар, 

конкурслар, чаралар оештыру 

һәм үткәрү 

2.30. «Казан дәүләт циркы» 

Татарстан Республикасы 

дәүләт автоном мәдәният 

учреждениесе  

цирк программаларын күрсәтүне 

оештыру 

18 403 940,40»; 

 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы социомәдәни 

тармагының аерым дәүләт учреждениеләре күрсәтә торган дәүләт хезмәтләренә 

норматив чыгымнарда: 

1 бүлекнең 1.1 – 1.7 нче пунктларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«1.1. Медицина-социаль һәм 

психологик-педагогик ярдәмгә 

мохтаҗ балалар өчен «Росток» 

психологик-педагогик 

тернәкләндерү һәм коррекция 

үзәге» дәүләт автоном белем 

учреждениесе 

укучыларга коррекцион-

үстерү, компенсацияләүче 

һәм логопедия ярдәме  

9 894,02 

мәктәпкәчә белемнең төп 

гомуми белем бирү 

программаларын гамәлгә 

ашыру 

96 966,44 

укучыларга, аларның ата-

аналарына (законлы 

вәкилләренә) һәм педагогика 

хезмәткәрләренә психологик-

педагогик консультация бирү 

42 103,47 

1.2. Балаларга өстәмә белем бирүче 

«Костер» республика балалар 

савыктыру-белем бирү үзәге» 

дәүләт бюджет белем 

учреждениесе 

балалар һәм яшьләрнең ялын 

оештыру 

2 192,57 

1.3. «Гуманитарная гимназия-

интернат для одаренных детей» 

дәүләт автоном гомуми белем 

бирү учреждениесе 

төп гомуми белемнең төп 

гомуми белем бирү 

программаларын гамәлгә 

ашыру 

621 226,51 
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балаларны карап тоту 62 312,71 

балалар һәм яшьләрнең ялын 

оештыру 

22 596,96 

өстәмә гомуми үстерү 

программаларын тормышка 

ашыру 

15 594,11 

1.4. «Татарстан Республикасының 

мәгарифне үстерү институты» 

өстәмә һөнәри белем бирүче 

дәүләт автоном мәгариф 

учреждениесе 

квалификация күтәрүче 

өстәмә һөнәри белем бирү 

программаларын тормышка 

ашыру 

7 286,58 

һөнәри яңадан әзерләүче 

өстәмә һөнәри белем бирү 

программаларын тормышка 

ашыру 

43 205,10 

1.5. «Казан шәһәрендә ата-ана 

кайгыртуыннан мәхрүм калган 

балаларны гаиләләргә 

урнаштыруга булышлык итү, 

алмаштыручы гаиләләрне 

әзерләү һәм ярдәм күрсәтү 

үзәге» дәүләт бюджет 

учреждениесе 

укучыларга, аларның ата-

аналарына (законлы 

вәкилләренә) һәм педагогика 

хезмәткәрләренә психологик-

педагогик консультация бирү 

10 128,60 

1.6. «Бөгелмә шәһәренең ата-ана 

кайгыртуыннан мәхрүм калган 

балаларны гаиләләргә 

урнаштыруга булышлык итү, 

алмаштыручы гаиләләрне 

әзерләү һәм ярдәм күрсәтү 

үзәге» дәүләт бюджет 

учреждениесе 

укучыларга, аларның ата-

аналарына (законлы 

вәкилләренә) һәм педагогика 

хезмәткәрләренә психологик-

педагогик консультация бирү 

24 610,09 

1.7. «Яр Чаллы шәһәренең ата-ана 

кайгыртуыннан мәхрүм калган 

балаларны гаиләләргә 

урнаштыруга булышлык итү, 

алмаштыручы гаиләләрне 

әзерләү һәм ярдәм күрсәтү 

үзәге» дәүләт бюджет 

учреждениесе 

укучыларга, аларның ата-

аналарына (законлы 

вәкилләренә) һәм педагогика 

хезмәткәрләренә психологик-

педагогик консультация бирү 

76 748,43»; 
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2 бүлекнең 2.1 – 2.24 нче пунктларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«2.1. «Татарстан Республикасы 

Милли китапханәсе» 

Татарстан Республикасы 

дәүләт бюджет мәдәният 

учреждениесе  

китапханә кулланучыларына 

китапханә, библиография һәм 

мәгълүмат хезмәте күрсәтү 

72,4 

2.2. «Яшүсмерләр республика 

китапханәсе» Татарстан 

Республикасы дәүләт 

бюджет мәдәният 

учреждениесе  

китапханә кулланучыларына 

китапханә, библиография һәм 

мәгълүмат хезмәте күрсәтү 

104,44 

2.3. «Сукырлар һәм начар 

күрүчеләр өчен махсус 

республика китапханәсе» 

Татарстан Республикасы 

дәүләт бюджет мәдәният 

учреждение  

китапханә кулланучыларына 

китапханә, библиография һәм 

мәгълүмат хезмәте күрсәтү 

64,51 

2.4. «Республика балалар 

китапханәсе» Татарстан 

Республикасы дәүләт 

бюджет мәдәният 

учреждениесе  

китапханә кулланучыларына 

китапханә, библиография һәм 

мәгълүмат хезмәте күрсәтү 

78,76 

2.5. «Татарстан Республикасы 

Милли музее» дәүләт 

бюджет мәдәният 

учреждениесе 

музей әйберләрен, музей 

коллекцияләрен халыкка 

күрсәтү 

9 356,40 

2.6. «Алабуга» дәүләт тарих-

архитектура һәм сәнгать 

музей-тыюлыгы» 

Татарстан Республикасы 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

музей әйберләрен, музей 

коллекцияләрен халыкка 

күрсәтү 

8 081,82 

2.7. «Свияжск утрау-шәһәре» 

дәүләт тарих-архитектура 

һәм сәнгать музее» 

Татарстан Республикасы 

дәүләт бюджет мәдәният 

учреждениесе 

музей әйберләрен, музей 

коллекцияләрен халыкка 

күрсәтү 

72 312,93 
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2.8. «Галия Кайбицкая 

исемендәге музей» дәүләт 

бюджет мәдәният 

учреждениесе 

музей әйберләрен, музей 

коллекцияләрен халыкка 

күрсәтү 

1 342,69 

2.9. «Габдулла Тукай дәүләт 

әдәби-мемориаль музей 

комплексы» дәүләт 

бюджет мәдәният 

учреждениесе 

музей әйберләрен, музей 

коллекцияләрен халыкка 

күрсәтү 

11 165,92 

2.10. «Ленино-Кокушкино» 

дәүләт тарихи-мәдәни 

музей-тыюлыгы» 

Татарстан Республикасы 

дәүләт бюджет мәдәният 

учреждениесе 

музей әйберләрен, музей 

коллекцияләрен халыкка 

күрсәтү 

4 924,59 

2.11. «Иске Казан дәүләт 

тарихи-мәдәни һәм 

табигый музей-тыюлыгы» 

Татарстан Республикасы 

дәүләт бюджет мәдәният 

учреждениесе 

музей әйберләрен, музей 

коллекцияләрен халыкка 

күрсәтү 

1 550,85 

2.12. «Татарстан 

Республикасының Дәүләт 

сынлы сәнгать музее» 

дәүләт бюджет мәдәният 

учреждениесе 

музей әйберләрен, музей 

коллекцияләрен халыкка 

күрсәтү 

8 763,72 

2.13. «Биләр дәүләт тарих-

археология һәм табигать 

музей-тыюлыгы» 

Татарстан Республикасы 

дәүләт бюджет мәдәният 

учреждениесе 

музей әйберләрен, музей 

коллекцияләрен халыкка 

күрсәтү 

3 705,70 

2.14. «Болгар дәүләт тарих-

архитектура музей-

тыюлыгы» Татарстан 

Республикасы дәүләт  

бюджет мәдәният 

учреждениесе  

музей әйберләрен, музей 

коллекцияләрен халыкка 

күрсәтү 

26 157,08 

2.15. «Чистай дәүләт тарих- музей әйберләрен, музей 10 117,90 
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архитектура һәм әдәби 

музей-тыюлыгы» 

Татарстан Республикасы 

дәүләт бюджет мәдәният 

учреждениесе  

коллекцияләрен халыкка 

күрсәтү 

2.16. «Менделеевск шәһәре 

туган як музее» дәүләт 

бюджет мәдәният 

учреждениесе  

музей әйберләрен, музей 

коллекцияләрен халыкка 

күрсәтү 

3 018,08 

2.17. «Татарстан 

Республикасының 

Актаныш районы туган як 

музее» дәүләт бюджет 

учреж-дениесе  

музей әйберләрен, музей 

коллекцияләрен халыкка 

күрсәтү 

902,56 

2.18. «Казан Кремле» дәүләт 

тарих-архитектура һәм 

сәнгать музей-тыюлыгы» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

музей әйберләрен, музей 

коллекцияләрен халыкка 

күрсәтү 

59,79 

2.19. «Мизгел» бию театры» 

Татар-стан Республикасы 

дәүләт бюджет  

учреждениесе 

концертлар һәм концерт 

программалары күрсәтү 

(күрсәтүне оештыру) 

419,29 

2.20. «Бермәнчек» керәшен 

дәүләт фольклор 

ансамбле» Татарстан 

Республикасы дәүләт 

бюджет мәдәният 

учреждениесе 

концертлар һәм концерт 

программалары күрсәтү 

(күрсәтүне оештыру) 

2 125,41 

2.21. «Агыйдел» дәүләт җыр 

һәм бию ансамбле» 

Татарстан Республикасы 

дәүләт бюджет мәдәният 

учреждениесе 

концертлар һәм концерт 

программалары күрсәтү 

(күрсәтүне оештыру) 

1 095,22 

2.22. «Татаркино» Татарстан 

Республикасы дәүләт 

бюджет мәдәният 

учреждениесе 

кино- һәм видеофильмнарны 

прокатка бирү 

4 592,46 

2.23. «Казан дәүләт циркы» сәнгать өлкәсендә өстәмә 111 364,48 
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Татарстан Республикасы 

дәүләт автоном мәдәният 

учреждениесе 

һөнәри белем бирү 

программаларын тормышка 

ашыру 

2.24. «Социомәдәният өлкәсе 

һәм сәнгать белгечләренә 

өстәмә һөнәр белеме бирү 

(квалификация күтәрү) 

институты» Татарстан 

Республикасы дәүләт 

бюджет белем бирү 

учреждениесе 

квалификация күтәрүнең 

өстәмә һөнәри белем бирү 

программаларын тормышка 

ашыру 

 

7 995,08 

һөнәри яңадан әзерләүнең 

өстәмә һөнәри белем бирү 

программаларын тормышка 

ашыру 

8 871,25». 

 

2. Бу карарның гамәле 2017 елның 1 июленнән барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                          А.В.Песошин 
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