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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республика-

сының аерым дәүләт учреждениеләренең 

2018 елга норматив чыгымнарын раслау 

турында» 2017 ел, 18 сентябрь, 700 нче 

карарына үзгәрешләр кертү турында  

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының аерым дәүләт учреждениеләренең 2018 елга норматив 

чыгымнарын раслау турында» 2017 ел, 18 сентябрь, 700 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 ел, 29 декабрь, 1096 нчы, 2018 ел, 19 

апрель, 257 нче; 2018 ел, 29 октябрь, 950 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

әлеге карар белән расланган 2018 елга Татарстан Республикасының аерым 

дәүләт учреждениеләре тарафыннан башкарыла торган дәүләт эшләренә норматив 

чыгымнарда: 

14 бүлектә: 

14.1 пунктта «23 446 881,0» саннарын «25 300 229,47» саннарына 

алмаштырырга; 

14.2 пунктта «15 884 239,0» саннарын «17 323 070,0» саннарына 

алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган 2018 елга Татарстан Республикасының аерым 

дәүләт учреждениеләре тарафыннан күрсәтелә торган дәүләт хезмәтләренә норматив 

чыгымнар һәм аларның күләмнәрендәге 5 нче бүлекне түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

«5. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

Баш ветеринария идарәсе учреждениеләре 
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5.1. «Әгерҗе районы 

дәүләт ветери-

нария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учрежде-

ниесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 103 637,24 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 1 931,0 берәмлек 

5.2. «Азнакай районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 111 788,94 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 213,0 берәмлек 

5.3. «Аксубай районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 87 730,83 берәмлек 
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ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 4 003,0 берәмлек 

5.4. «Актаныш районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 133 081,94 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 1 688,0 берәмлек 

5.5. «Алексеевск 

районы дәүләт ве-

теринария бер-

ләшмәсе» дәүләт 

бюджет учрежде-

ниесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 103 638,86 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 9 029,0 берәмлек 

5.6. «Әлки районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

79,4 107 934,58 берәмлек 
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гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 5 000,0 берәмлек 

5.7. «Әлмәт районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 81 796,68 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 12 700,0 берәмлек 

5.8. «Апас районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 109 306,96 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 1 274,0 берәмлек 

5.9. «Арча районы 

дәүләт ветерина-

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

79,4 149 154,75 берәмлек 
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рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 20 000,0 берәмлек 

5.10. «Әтнә районы 
дәүләт ветерина-
рия берләшмәсе» 
дәүләт бюджет 
учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 92 374,47 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 4 590,0 берәмлек 

5.11. «Баулы районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 95 642,52 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

21,26 5 100,0 берәмлек 
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ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

5.12. «Балтач районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 148 404,87 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 11 070,0 берәмлек 

5.13. «Бөгелмә районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 56 660,29 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 32 000,0 берәмлек 

халыкны кеше һәм 

хайваннар өчен уртак 

авырулардан һәм азык-

төлектән агуланудан 

саклау чаралары үткәрү 

44,25 6 000,0 берәмлек 

5.14. «Буа районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

79,4 139 515,54 берәмлек 
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дәүләт бюджет 

учреждениесе 

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 3 744,0 берәмлек 

5.15. «Югары Ослан 

районы дәүләт ве-

теринария 

берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 78 806,4 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 3 050,0 берәмлек 

5.16. «Биектау районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 101 131,09 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

21,26 385,0 берәмлек 
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һәм бирү 

5.17. «Чүпрәле районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 108 602,86 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 56,0 берәмлек 

5.18. «Алабуга районы 
дәүләт ветерина-
рия берләшмәсе» 
дәүләт бюджет 
учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 13 692,33 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 37 220,0 берәмлек 

5.19. «Зәй районы дәү-

ләт ветеринария 

берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

79,4 91 193,66 берәмлек 
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чаралар үткәрү 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 3 322,0 берәмлек 

5.20. «Зеленодольск 

районы дәүләт ве-

теринария бер-

ләшмәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 51 680,54 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 6 154,0 берәмлек 

5.21. «Кайбыч районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 85 387,55 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 116,0 берәмлек 

5.22. «Кама Тамагы 

районы дәүләт ве-

теринария 

берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

79,4 75 762,66 берәмлек 
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учреждениесе кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 100,0 берәмлек 

5.23. «Кукмара районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 138 146,61 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 16 056,0 берәмлек 

5.24. «Лаеш районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 24 430,58 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 4 349,0 берәмлек 
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5.25. «Лениногорск 

районы дәүләт ве-

теринария 

берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 91 967,91 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 26 005,0 берәмлек 

5.26. «Мамадыш 

районы дәүләт ве-

теринария 

берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 145 913,85 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 2 641,0 берәмлек 

5.27. «Менделеевск 

районы дәүләт ве-

теринария 

берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 37 227,15 берәмлек 



12 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 15 817,0 берәмлек 

халыкны кеше һәм 

хайваннар өчен уртак 

авырулардан һәм азык-

төлектән агуланудан 

саклау чаралары үткәрү 

44,25 4 145,0 берәмлек 

5.28. «Минзәлә районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 115 157,53 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 7 100,0 берәмлек 

халыкны кеше һәм 

хайваннар өчен уртак 

авырулардан һәм азык-

төлектән агуланудан 

саклау чаралары үткәрү 

44,25 5 000,0 берәмлек 

5.29. «Мөслим районы 
дәүләт ветерина-
рия берләшмәсе» 
дәүләт бюджет 
учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 82 913,92 берәмлек 
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ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 23,0 берәмлек 

5.30. «Түбән Кама рай-

оны дәүләт вете-

ринария 

берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 117 022,07 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 8 500,0 берәмлек 

халыкны кеше һәм 

хайваннар өчен уртак 

авырулардан һәм азык-

төлектән агуланудан 

саклау чаралары үткәрү  

44,25 846,0 берәмлек 

5.31. «Яңа Чишмә рай-

оны дәүләт вете-

ринария 

берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 75 630,58 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 5 439,0 берәмлек 
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5.32. «Нурлат районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 128 239,8 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 3 758,0 берәмлек 

5.33. «Питрәч районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 86 352,37 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 2 238,0 берәмлек 

5.34. «Балык Бистәсе 

районы дәүләт ве-

теринария 

берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 80 608,51 берәмлек 
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ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 4 659,0 берәмлек 

5.35. «Саба районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 121 559,24 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 6 900,0 берәмлек 

5.36. «Сарман районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 93 538,68 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 21,0 берәмлек 

5.37. «Спас районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

79,4 84 320,91 берәмлек 
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гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 6 311,0 берәмлек 

халыкны кеше һәм 

хайваннар өчен уртак 

авырулардан һәм азык-

төлектән агуланудан 

саклау чаралары үткәрү 

44,25 7 368,0 берәмлек 

5.38. «Тәтеш районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт учрежде-

ниесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 95 681,0 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 745,0 берәмлек 

5.39. «Тукай районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 93 321,4 берәмлек 
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ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 131,0 берәмлек 

5.40. «Теләче районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 81 064,6 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 2 467,0 берәмлек 

5.41. «Чирмешән 

районы дәүләт ве-

теринария 

берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 88 457,18 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 2 000,0 берәмлек 

5.42. «Чистай районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

79,4 105 333,78 берәмлек 
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гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 1 100,0 берәмлек 

5.43. «Ютазы районы 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 71 869,84 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 6 000,0 берәмлек 

5.44. «Казан шәһәре 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 4 388,85 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 812 000,0 берәмлек 

халыкны кеше һәм 

хайваннар өчен уртак 

44,25 35 000,0 берәмлек 
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авырулардан һәм азык-

төлектән агуланудан 

саклау чаралары үткәрү 

5.45. «Чаллы шәһәре 

дәүләт ветерина-

рия берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 13 217,93 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 7 200,0 берәмлек 

халыкны кеше һәм 

хайваннар өчен уртак 

авырулардан һәм азык-

төлектән агуланудан 

саклау чаралары үткәрү 

44,25 11 200,0 берәмлек 

5.46. «Түбән Кама шә-

һәре дәүләт вете-

ринария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учрежде-

ниесе 

хайваннарның (авыл хуҗа-

лыгы, йорт, зоопарк хай-

ваннарын һәм башка хай-

ваннарны, кыйммәтле мех 

бирә торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) йо-

гышлы һәм башка авыру-

ларын кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

79,4 9 077,02 берәмлек 

ветеринария буенча теркәп 

җибәрелә торган доку-

ментларны рәсмиләштерү 

һәм бирү 

21,26 44 700,0 берәмлек 

халыкны кеше һәм 

хайваннар өчен уртак 

44,25 56 500,0 берәмлек 
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авырулардан һәм азык-

төлектән агуланудан 

саклау чаралары үткәрү 
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дәүләт эшләренә норматив чыгымнарны һәм аларның күләмнәрен яңа редакциядә 

бәян итәргә (карарга теркәләләр) өстәргә. 
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