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«А.С.Пушкин исемендәге мәдәният үзәге» 

дәүләт бюджет учреждениесен төзү 

турында  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының «А.С.Пушкин 

исемендәге мәдәният үзәге» дәүләт бюджет учреждениесен (алга таба – учреждение) 

төзү турында тәкъдимен кабул итергә.  

2. Күпмилләтле Татарстан халкының бердәмлеген, рус халкының үзенчәлеген 

саклау һәм ныгытуны, рус телен, сөйләм сәнгатен, рус милли мәдәнияте 

тарадицияләрен үстерүне учреждение эшчәнлегенең төп максатлары итеп 

билгеләргә.  

3. Түбәндәгеләрне билгеләргә: 

дәүләт бюджет учреждениесенең чик штат саны 28,8 берәмлек тәшкил итә; 

дәүләт бюджет учреждениесенең дәүләт биремен үтәвен финанслар белән 

тәэмин итү Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Дәүләт 

учреждениеләренә карата дәүләт хезмәтләре күрсәтүгә (эшләр башкаруга) дәүләт 

йөкләмәсен формалаштыру һәм дәүләт йөкләмәсе үтәлешен финанслар белән 

тәэмин итү тәртибе турында» 2015 ел, 31 декабрь, 1044 нче карары белән 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.  

4. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгына: 

Учреждениене гамәлгә куючы функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә 

ашырырга; 

45 көн эчендә Учреждение уставын эшләргә һәм расларга һәм законнарда 

билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәвенә алуны тәэмин итәргә; 

Учреждение уставын раслаганнан соң 170 көн эчендә Татарстан Республикасы 

Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгына Учреждение эшчәнлеге тәэмин итү 

өчен кирәкле Татарстан Республикасы дәүләт мөлкәте исемлеген, шул исәптән 

Учреждение эшчәнлеге тәэмин итү өчен кирәкле күчемсез һәм аеруча кыйммәтле 

күчемле милек исемлеген тапшырырга; 
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ел саен Учреждение өчен аның уставы белән каралган төп эшчәнлек төрләре 

нигезендә дәүләт биремен расларга. 

5. Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгына 

180 көн эчендә Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы тапшырган 

исемлек нигезендә оператив идарә итү хокукында Учреждение эшчәнлеге тәэмин 

итү өчен кирәкле Татарстан Республикасы дәүләт мөлкәтен, шул исәптән күчемсез 

һәм аеруча кыйммәтле күчмә мөлкәтне Учреждениегә беркетергә. 

6. «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Татарстан 

Республикасының Икътисадый һәм социаль тикшеренүләр үзәге» дәүләт бюджет 

учреждениесенә Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы белән берлектә 

әлеге карарның 4 һәм 5  унктларында күрсәтелгән барлык чараларны тәмамлаганнан 

соң  40 көн эчендә учреждение тарафыннан дәүләт эшләре башкаруга (хезмәтләр 

күрсәтүгә) норматив чыгымнарны эшләргә һәм Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетына кертергә. 

7. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы 

Мәдәният министрлыгына йөкләргә.  

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                     А.В.Песошин 

 

 

 

 

 


