
 

 

 

 

 

 

 

 

              2018 ел, 29 декабрь                                                     1266 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Ка-

бинетының «2018 елга спорт төрләре 

буенча спорт әзерлеген гамәлгә ашыручы 

Татарстан Республикасы дәүләт учрежде-

ниеләренең норматив чыгымнарын раслау 

турында» 2017 ел, 18 сентябрь, 693 нче 

карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2018 елга спорт төрләре 

буенча спорт әзерлеген гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы дәүләт учрежде-

ниеләренең норматив чыгымнарын раслау турында» 2017 ел, 18 сентябрь, 693 нче 

карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы балалар-яшүсмерләр 

спорт-адаптация мәктәпләрендә укучы балаларга өстәмә белем бирүче дәүләт 

оешмаларында балаларга спорт әзерлеге буенча саңгыраулар, сукырлар, терәк-

хәрәкәт аппараты зарарланган затлар, интеллектуаль хокук бозулар булган затлар 

спорты буенча әзерләүгә норматив чыгымнарны түбәндәге эчтәлекле юллар белән 

тулыландырырга: 

 
«27 Сукыр-

лар 

спорты 

голбол II 21860,12 26555,86 38899,28 53014,87 73609,48 79386,84 100424,41 107825,72 248377,54 266195,54 313913,37 

28 Сукыр-
лар 
спорты 

җиңел 
атлетика 

III 20053,96 23653,45 30577,06 53548,12 70681,60 72080,60 90616,26 96766,61 216936,20 312869,09 351637,96»; 

 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләре 

спорт объектларына керә алуны тәэмин итү өчен норматив чыгымнарда: 

5 пунктта «12 435 478,40» саннарын «14 227 278,40» санына алмаштырырга; 

7 пунктта «25 603 314,29» саннарын «31 789 464,29» санына алмаштырырга; 
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әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы балалар-яшүсмерләр 

спорт мәктәпләре һәм Татарстан Республикасы олимпия резервының махсуслашты-

рылган балалар-яшүсмерләр спорт мәктәпләре тарафыннан күрсәтелә торган 

хезмәтләр күләмнәрендә: 

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгының «Батыр» 

республика махсуслаштырылган олимпия резервы балалар-яшүсмерләр спорт 

мәктәбе» балаларга өстәмә белем бирүче дәүләт автоном мәгариф учреждениесе» 

бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
 

«Батыр» республика олимпия резервы спорт мәктәбе» дәүләт автоном мәгариф 

учреждениесе»  

1. БӘЭ бер елга 

кадәр 

шәһәр җирлеге самбо 18 270 

2. БӘЭ бер елдан 

артык 

шәһәр җирлеге самбо 9 126 

3. ТЭ беренче шәһәр җирлеге самбо 4 40 

4. ТЭ икенче шәһәр җирлеге самбо 1 10 

5. ТЭ өченче шәһәр җирлеге самбо 1 10 

6. ТЭ дүртенче шәһәр җирлеге самбо 1 8 

7. СОКЭ бер елга 

кадәр 

шәһәр җирлеге самбо 1 2 

8. СОКЭ бер елдан 

артык 

шәһәр җирлеге самбо 1 3 

9. БӘЭ бер елга 

кадәр 

шәһәр җирлеге дзюдо 20 300 

10. БӘЭ бер елдан 

артык 

шәһәр җирлеге дзюдо 8 112 

11. ТЭ беренче шәһәр җирлеге дзюдо 1 10 

12. ТЭ икенче шәһәр җирлеге дзюдо 2 20 

13. ТЭ өченче шәһәр җирлеге дзюдо 2 20 

14. ТЭ дүртенче шәһәр җирлеге дзюдо 2 20 

15. ТЭ бишенче шәһәр җирлеге дзюдо 1 10 

16. СОКЭ бер елга 

кадәр 

шәһәр җирлеге дзюдо 3 7 

17. СОКЭ бер елдан 

артык 

шәһәр җирлеге дзюдо 2 6 

18. ЭВСМ   шәһәр җирлеге дзюдо 1  1»; 

 

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгының 

«Динамо» республика махсуслаштырылган олимпия резервы балалар-яшүсмерләр 

спорт мәктәбе» балаларга өстәмә белем бирүче дәүләт автоном мәгариф 

учреждениесе» бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Динамо» республика олимпия резервы спорт мәктәбе» дәүләт автоном мәгариф 

учреждениесе»  

1. БӘЭ бер елга 

кадәр 

шәһәр җирлеге үләндә хоккей 12 180 

2. БӘЭ бер елдан 

артык 

шәһәр җирлеге үләндә хоккей 14 226 

3. ТЭ беренче шәһәр җирлеге үләндә хоккей 1 13 

4. ТЭ икенче шәһәр җирлеге үләндә хоккей 5 61 

5. ТЭ өченче шәһәр җирлеге үләндә хоккей 3 38 

6. ТЭ дүртенче шәһәр җирлеге үләндә хоккей 3 47 

7. ТЭ бишенче шәһәр җирлеге үләндә хоккей 5 40 

8. СОКЭ бер елга 

кадәр 

шәһәр җирлеге үләндә хоккей 4 22 

9. СОКЭ бер елдан 

артык 

шәһәр җирлеге үләндә хоккей 4 20 

10. БӘЭ бер елга 

кадәр 

шәһәр җирлеге регби 8 165 

11. БӘЭ бер елдан 

артык 

шәһәр җирлеге регби 1 20 

12. ТЭ беренче шәһәр җирлеге регби 1 10 

13. ТЭ өченче шәһәр җирлеге регби 1 17 

14. ТЭ бишенче шәһәр җирлеге регби 1 17 

15. СОКЭ бер елга 

кадәр 

шәһәр җирлеге регби 1 5 

16. СОКЭ бер елдан 

артык 

шәһәр җирлеге регби 1 13 

17. БӘЭ бер елга 

кадәр 

шәһәр җирлеге футбол 1 15 

18. БӘЭ бер елдан 

артык 

шәһәр җирлеге футбол 3 49 

19. ТЭ икенче шәһәр җирлеге футбол 3 54 

20. ТЭ дүртенче шәһәр җирлеге футбол 1 11 

21. СОКЭ бер елга 

кадәр 

шәһәр җирлеге футбол 1 2 

22. СОКЭ бер елдан 

артык 

шәһәр җирлеге футбол 1 3 

23. БӘЭ бер елга 

кадәр 

шәһәр җирлеге спорт көрәше 2 30 

24. БӘЭ бер елдан 

артык 

шәһәр җирлеге спорт көрәше 4 52 

25. ТЭ беренче шәһәр җирлеге спорт көрәше 1 10 

26. ТЭ икенче шәһәр җирлеге спорт көрәше 1 10 

27. ТЭ өченче шәһәр җирлеге спорт көрәше 1 9 
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28. БӘЭ бер елга 

кадәр 

шәһәр җирлеге авыр атлетика 3 36 

29. БӘЭ бер елдан 

артык 

шәһәр җирлеге авыр атлетика 3 28 

30. ТЭ беренче шәһәр җирлеге авыр атлетика 1 10 

31. ТЭ дүртенче шәһәр җирлеге авыр атлетика 1 3 

32. СОКЭ бер елга 

кадәр 

шәһәр җирлеге авыр атлетика 1 3 

33. ЭВСМ   шәһәр җирлеге авыр атлетика 1 2»; 

 

әлеге карар белән расланган «Республика балалар-яшүсмерләр спорт-адаптив 

мәктәбе» дәүләт бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе тарафыннан күрсәтелә 

торган хезмәтләр күләмнәрен яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә); 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләре 

тарафыннан дәүләт йөкләмәсен үтәүне финанс белән тәэмин итү күләменә карата 

төзәтү коэффициентларын яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә). 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2017 ел, 18 сентябрь, 693 нче 

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 29 декабрь,  

1266 нчы карары 

редакциясендә) 

 

«Республика балалар-яшүсмерләр спорт-адаптив мәктәбе» дәүләт бюджет өстәмә 

белем бирү учреждениесе тарафыннан күрсәтелә торган хезмәтләр күләмнәре  

 

 
т/б

№  

Әзерлек 

этабы 

Әзерлек 

елы 

Спорт төре Функциональ 

мөмкинлеклә

р төркеме 

Төркемн

әр саны 

Укучылар 

саны,* 

кеше 

 

1   2  3  4  5 6  7  

1. БӘЭ бер елга 

кадәр 

терәк-хәрәкәт аппараты 

зарарланган затлар 

спорты (өстәл теннисы) 

 

III 1 10 

2. ТЭ беренче терәк-хәрәкәт аппараты 

зарарланган затлар 

спорты (өстәл теннисы) 

 

III 1 6 

3. БӘЭ бер елга 

кадәр 

интеллектуаль 

җитешсезлекләре бул-

ган затлар спорты 

(өстәл теннисы) 

 

  4 32 

4. БӘЭ бер ел-

дан 

артык 

интеллектуаль 

җитешсезлекләре бул-

ган затлар спорты 

(өстәл теннисы) 

 

  1 6 

5. ТЭ дүртен-

че 

интеллектуаль 

җитешсезлекләре бул-

ган затлар спорты 

(җиңел атлетика) 

 

  1 3 

6. ТЭ беренче чукраклар спорты 

(йөзү)  

  1 6 

7. ТЭ икенче чукраклар спорты 

(йөзү)  

  1 5 

8. ТЭ икенче чукраклар спорты (кёр-

линг) 

  1 7 
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9. ТЭ дүртен-

че 

чукраклар спорты  

(спорт көрәше) 

  1 5 

10. ТЭ өченче сукырлар спорты (йөзү)  I 1 3 

11. БӘЭ бер елга 

кадәр 

сукырлар спорты 

(җиңел атлетика) 

I 1 3 

12. БӘЭ бер елга 

кадәр 

сукырлар спорты 

(җиңел атлетика) 

II 1 8 

13. БӘЭ бер елга 

кадәр 

сукырлар спорты 

(җиңел атлетика) 

III 1 10 

14. ТЭ икенче сукырлар спорты 

(җиңел атлетика) 

I 1 1 

15. БӘЭ бер елга 

кадәр 

сукырлар спорты 

(чаңгы ярышлары) 

II 2 16 

16. ТЭ икенче сукырлар спорты 

(чаңгы ярышлары) 

II 1 5 

17. ТЭ өченче сукырлар спорты 

(җиңел атлетика) 

II 1 3 

18. ТЭ беренче сукырлар спорты 

(җиңел атлетика) 

II 1 2 

19. БӘЭ бер елга 

кадәр 

терәк-хәрәкәт аппараты 

зарарланган затлар 

спорты (йөзү) 

 

II 1 8 

20. ТЭ икенче терәк-хәрәкәт аппараты 

зарарланган затлар 

спорты (йөзү) 

 

II 1 5 

21. БӘЭ бер елга 

кадәр 

терәк-хәрәкәт аппараты 

зарарланган затлар 

спорты (чаңгы 

ярышлары) 

II 1 8 

22. ТЭ икенче терәк-хәрәкәт аппараты 

зарарланган затлар 

спорты (чаңгы 

ярышлары)  

II 1 5 

23. ТЭ беренче терәк-хәрәкәт аппараты 

зарарланган затлар 

спорты (бочча) 

I 1 3 

24. ТЭ икенче терәк-хәрәкәт аппараты 

зарарланган затлар 

спорты (бочча) 

I 1 2 

25. БӘЭ бер елга 

кадәр 

терәк-хәрәкәт аппараты 

зарарланган затлар 

спорты (җиңел атлети-

ка) 

II 4 34 

26. БӘЭ бер елга 

кадәр 

терәк-хәрәкәт аппараты 

зарарланган затлар 

спорты (бочча) 

III 1 10 

27. БӘЭ бер елга 

кадәр 

терәк-хәрәкәт аппараты 

зарарланган затлар 

спорты (бочча) 

II 2 16 
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28. БӘЭ бер елга 

кадәр 

терәк-хәрәкәт аппараты 

зарарланган затлар 

спорты (йөзү) 

 

II 1 8 

29. БӘЭ бер елга 

кадәр 

терәк-хәрәкәт аппараты 

зарарланган затлар 

спорты (йөзү) 

III 1 10 

30. БӘЭ бер елга 

кадәр 

сукырлар спорты (гол-

бол) 

I 1 3 

31. БӘЭ бер елга 

кадәр 

сукырлар спорты (гол-

бол) 

II 1 8 

32. ТЭ икенче сукырлар спорты (гол-

бол) 

I 2 6 

33. ТЭ бишенче терәк-хәрәкәт аппараты 

зарарланган затлар 

спорты (йөзү) 

II 1 1 

34. СОКЭ бер елга 

кадәр 

терәк-хәрәкәт аппараты 

зарарланган затлар 

спорты (йөзү) 

II 1 1 

35. ТЭ икенче терәк-хәрәкәт аппараты 

зарарланган затлар 

спорты (пауэр-

лифтинг) 

III 1 9 

36. СОКЭ бер ел-

дан 

артык 

терәк-хәрәкәт аппараты 

зарарланган затлар 

спорты (коляскаларда 

бию) 

I 1 2 

* БӘЭда норматив чыгымнарны исәпләгәндә спорт төрләре һәм әзерлек еллары буенча 

төркемнәрнең норматив тулылыгы кулланыла 

 

 

Файдаланылган кыскартулар исемлеге: 

БӘЭ – башлангыч әзерлек этабы; 

ТЭ – тренировкалар этабы; 

СОКЭ – спорт осталыгын камилләштерү этабы. 

________________________________ 

 

 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2017 ел, 18 сентябрь, 693 нче 

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 29 декабрь,  

1266 нчы карары  

редакциясендә) 

 

Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләре тарафыннан дәүләт йөкләмәсен 

үтәүне финанс белән тәэмин итү күләменә карата төзәтү коэффициентлары 

 

Т/с Учреждение исеме Төзәтү 

коэффициентлары 
 

1 2 3 

1. «Көрәш буенча республика балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе» ба-

лаларга өстәмә белем бирүче дәүләт автоном белем бирү учреждение-

се 

1,03733 

2. «Р.Г.Нәҗметдинов исемендәге шахмат, шашка буенча республика 

олимпия резервы спорт мәктәбе» дәүләт автоном учреждениесе  

1,07548 

3. «Ат спорты буенча республика балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе» 

балаларга өстәмә белем бирүче дәүләт бюджет белем бирү учрежде-

ниесе  

1,21206 

4. «Батыр» республика олимпия резервы спорт мәктәбе» дәүләт автоном 

учреждениесе 

1,40895 

5. «Динамо» республика олимпия резервы спорт мәктәбе» дәүләт авто-

ном учреждениесе  

1,04257 

6. «Фехтования буенча республика олимпия резервы спорт мәктәбе» 

дәүләт автоном учреждениесе  

1,21192 

7. «Стенд һәм пулялы ату буенча республика олимпия резервы спорт 

мәктәбе» дәүләт автоном учреждениесе  

1,26119 

8. «Тимераякта фигуралы шуу һәм шоу-трек буенча республика олим-

пия резервы спорт мәктәбе» дәүләт автоном учреждениесе  

1,10928 

9. «Акватика» су спорты төрләре буенча республика олимпия резервы 

спорт мәктәбе» дәүләт автоном учреждениесе 

1,27791 

10. «Республика балалар-яшүсмерләр спорт-адаптив мәктәбе» өстәмә бе-

лем бирүче дәүләт бюджет учреждениесе 

0,88725 

11. «Барс» кышкы спорт төрләре буенча республика балалар-яшүсмерләр 

спорт мәктәбе» өстәмә белем бирүче дәүләт автоном учреждениесе 

1,18369 

12. «Ф.Г.Вәлиев исемендәге бадминтон буенча республика балалар-

яшүсмерләр спорт мәктәбе» өстәмә белем бирүче дәүләт автоном 

учреждениесе 

1,45082 

_______________________________ 


