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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2018 елга Татарстан 

Республикасы учреждениеләре тарафын-

нан түләүле хезмәтләр күрсәтүдән 

алынган керемнәр күләмнәренең план 

күрсәткечләрен һәм әлеге керемнәрдән эш 

хакы түләүгә юнәлтелә торган 

чыгымнарның тәкъдим ителгән күләмен, 

максатчан тотылырга тиеш керемнәрдән 

тыш, билгеләү турында» 2017 ел, 11 

декабрь, 965 нче карарына үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2018 елга Татарстан 

Республикасы учреждениеләре тарафыннан түләүле хезмәтләр күрсәтүдән алынган 

керемнәр күләмнәренең план күрсәткечләрен һәм әлеге керемнәрдән эш хакы 

түләүгә юнәлтелә торган чыгымнарның тәкъдим ителгән күләмен, максатчан 

тотылырга тиеш керемнәрдән тыш, билгеләү турында» 2017 ел, 11 декабрь, 965 нче 

карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

әлеге карарга 1 нче кушымтада: 

5 пунктны төшереп калдырырга; 

түбәндәге эчтәлекле 51 һәм 52 пунктлар өстәргә: 

 

«51. 

  

  

  

  

Татарстан Республикасы Спорт  министрлыгы – 

барлыгы, 

42 560,0 31 882,0 

шул исәптән:   

балаларны сәламәтләндерү ялын оештыру, 

юлламалар сату 

1 090,0  
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спорт, тамаша чаралары, уку-тренировка дәресләре, 

җыеннар, яшьләр чаралары оештыру һәм үткәрү  

100,0  

физкультура-сәламәтләндерү һәм спорт 

корылмаларын (объектларын) бирү 

30 500,0  

физик культура һәм спорт дәресләренә йөрү   3 400,0  

буш вакытны һәм ялны үткәрү өчен инвентарь һәм 

җиһазлар прокаты  

1 470,0  

бүтән хезмәт күрсәтүләр (транспорт хезмәтләре, 

мәгълүмат-консультация хезмәтләре күрсәтү, спорт 

инвентарен ремонтлау, тулай торакта яшәү, туклану 

һ б.ш.) 

6 000,0  

52. 

  

  

  

  

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре буенча 

министрлыгы  – барлыгы, 

101 827,0 923,0»; 

шул исәптән:   

балаларны сәламәтләндерү ялын оештыру, 

юлламалар сату  

100 654,0  

лекцияләр, экскурсияләр үткәрү 100,0  

бүтән хезмәт күрсәтүләр (транспорт хезмәтләре, 

мәгълүмат-консультация хезмәтләре күрсәтү, спорт 

инвентарен ремонтлау, тулай торакта яшәү, туклану 

һ б.ш.)  

1 073,0  

 

8 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«8. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек министрлыгы – барлыгы, 

1 200,0 960,0»; 

 шул исәптән умартачылык продукциясен җитештерү 

һәм реализацияләү  

1 200,0  

 

әлеге карарга 2 нче кушымтада: 

5 пунктны төшереп калдырырга; 

түбәндәге эчтәлекле 51 һәм 52 пунктлар өстәргә: 

 

«51. 

  
  

  

  

  

Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы – 

барлыгы, 

17 563,0 11 925,0 

шул исәптән:   

спорт, тамаша чаралары, уку-тренировка дәресләре, 

җыеннар, яшьләр чаралары оештыру һәм үткәрү 

7 663,0 

 физкультура-сәламәтләндерү һәм спорт 

корылмаларын (объектларын) бирү 

1 900,0 

 физик культура һәм спорт дәресләренә йөрү   6 800,0 
 бүтән хезмәт күрсәтүләр (транспорт хезмәтләре, 

мәгълүмат-консультация хезмәтләре күрсәтү, спорт 

инвентарен ремонтлау, тулай торакта яшәү, туклану 

1 200,0 

 



3 
 

һ б.ш.) 

52. 

  

  

  

  

  

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре буенча 

министрлыгы  – барлыгы, 

21 550,0 9 325,0». 

шул исәптән:   

балаларны сәламәтләндерү ялын оештыру, 

юлламалар сату 

12 200,0  

физкультура-сәламәтләндерү һәм спорт 

корылмаларын (объектларын) бирү 

1 200,0  

буш вакытны һәм ялны үткәрү өчен инвентарь һәм 

җиһазлар прокаты 

70,0  

бүтән хезмәт күрсәтүләр (транспорт хезмәтләре, 

мәгълүмат-консультация хезмәтләре күрсәтү, спорт 

инвентарен ремонтлау, тулай торакта яшәү, туклану 

һ б.ш.) 

8 080,0  

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


