
  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  

КОМИТЕТ                           

КАМСКО-УСТЬИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
 ул. Калинина, д.31,  

пгт. Камское Устье, 422820 

 

 

ТАТАРСТАН  

РЕСПУБЛИКАСЫ 

КАМА ТАМАГЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

 

Калинин урамы, 31 йорт,                                 

штп. Кама Тамагы, 422820 

 

тел.: (884377) 2-18-85, факс: 2-20-70,  e-mail: Kamuste.Ispolkom@tatar.ru, http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru. 

 

КАРАР 

 

                       12.02.2019                                                                       № 92 

  

Татарстан     Республикасы     Кама     Тамагы  

муниципаль районы бюджет   учреждениелҽре  

тарафыннан  түлҽүле   хезмҽтлҽр    күрсҽтүдҽн   

күлҽмнҽренең  һҽм  ҽлеге  керемнҽрдҽн  хезмҽт  

хакын  түлҽүгҽ  юнҽлдерелгҽн  чыгымнарның  

максатчан тотылырга тиешле керемнҽреннҽн  

тыш, план   күрсҽткечлҽрен   раслау  турында      
    

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы учреждениелҽре 

тарафыннан түлҽүле хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿлкҽсен үстерү максатларында, 2013 елның 

26 маендагы 21-53-82/3533 номерлы “Бюджет һҽм автоном учреждениелҽрнең 

бюджеттан тыш чаралары турында”гы Татарстан Республикасы финанс 

Министрлыгы хаты, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 

елның 27 декабрендҽге “2019 елга Татарстан Республикасы учреждениелҽре 

тарафыннан түлҽүле хезмҽтлҽр күрсҽтүдҽн алынган керемнҽр күлҽмнҽренең план 

күрсҽткечлҽрен һҽм чыгымнар күлҽмнҽренең план күрсҽткечлҽрен билгелҽү 

турында”гы 1237 номерлы Карары нигезендҽ, Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР КЫЛА:  

  

 

1. Барлык бюджеттан тыш акчаларның максатчан билгелҽнеше (алга таба-

максатчан реестр) булган түлҽүле хезмҽтлҽр реестрын (алга таба - максатчан 

реестр),  1 номерлы  кушымта нигезендҽ расларга. 

   

2. Бюджетара мҿнҽсҽбҽтлҽр тҿзегҽндҽ, аларны тотуга акчалар еллык бюджет 

ихтыяҗының 50% күлҽмендҽ карала торган спорт юнҽлешендҽге учреждениелҽр 

реестрын 2 номерлы  кушымта нигезендҽ расларга. 

 

3. Кама Тамагы муниципаль районы бюджет учреждениелҽренҽ түлҽүле хезмҽтлҽр 

күрсҽтүдҽн керемнҽр күлҽмнҽренең планлы күрсҽткечлҽрен һҽм ҽлеге 



керемнҽрдҽн хезмҽт хакын түлҽүгҽ җибҽрелҽ торган чыгымнар күлҽмен  2019 

елга, максатчан тотылырга тиешле керемнҽрдҽн тыш, 3 номерлы кушымта 

нигезендҽ  билгелҽргҽ. 

 

4. 2017 елның 16 октябрендҽге “2017 елга Кама Тамагы муниципаль районы 

бюджет учреждениелҽре тарафыннан түлҽүле хезмҽтлҽр күрсҽтүдҽн керемнҽр 

күлҽмнҽренең план күрсҽткечлҽрен раслау турында”гы Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының 934 номерлы Карары 

үз кҿчен югалткан дип танырга.   

5. 2017 елның 16 октябрендҽге “2017 елга Кама Тамагы муниципаль районы 

бюджет учреждениелҽре тарафыннан түлҽүле хезмҽтлҽр күрсҽтүдҽн керемнҽр 

күлҽмнҽренең план күрсҽткечлҽрен раслау турында”гы Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының 934 номерлы Карары 

үз кҿчен югалткан дип танырга.  

 

6. Ҽлеге Карар имзаланган вакыттан үз кҿченҽ керҽ һҽм 2019 елның 1 

гыйнварыннан барлыкка килгҽн хокук мҿнҽсҽбҽтлҽренҽ кагыла. 

 

7. Ҽлеге Карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенең икътисад мҽсьҽлҽлҽре буенча урынбасары М. 

Х. Хҽбибулловага йҿклҽргҽ. 

 

 

    Җитҽкче                                                                                         Р. М. Заһидуллин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 елның 12 февралендҽге 



Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты 

ның 92 номерлы  Карарына  

1номерлы кушымта 

  

 

түлҽүле хезмҽтлҽр күрсҽтүдҽн кергҽнремнҽ   

Түләүле хезмәтләр күрсәтүдән кергән керемнәр максатчан билгеләнергә 

тиешле учреждениеләр исемлеге 

 

  

 
  

   

№ 

т/б 
Учреждениенең исеме Керә торган керемнәр исемлеге 

1 2 3 

1 

“Олы Кариле урта  гомуми белем 

бирү мҽктҽбе” МББУ 

туклану ҿчен ата-аналар түлҽве, 

коммуналь хезмҽтлҽрне түлҽүдҽн кергҽн 

керемнҽр, иганҽче ярдҽме 

2 

“Олы Салтык урта гомуми белем 

бирү мҽктҽбе” МББУ 

туклану ҿчен ата-аналар түлҽве, 

коммуналь хезмҽтлҽрне түлҽүдҽн кергҽн 

керемнҽр, иганҽче ярдҽме 

3 

“Василий Петрович Муравьев 

исемендҽге Затон урта гомуми 

белем бирү мҽктҽбе” МББУ 

туклану ҿчен ата-аналар түлҽве, 

коммуналь хезмҽтлҽрне түлҽүдҽн кергҽн 

керемнҽр, иганҽче ярдҽме 

4 

“Кама Тамагы татар урта гомуми 

белем бирү мҽктҽбе”  МББУ 

туклану ҿчен ата-аналар түлҽве, 

коммуналь хезмҽтлҽрне түлҽүдҽн кергҽн 

керемнҽр, иганҽче ярдҽме 

5 

“Кама Тамагы урта гомуми белем 

бирү мҽктҽбе" МББУ 

туклану ҿчен ата-аналар түлҽве, 

коммуналь хезмҽтлҽрне түлҽүдҽн кергҽн 

керемнҽр, иганҽче ярдҽме 

6 

“Кирельск тҿп гомуми белем бирү 

мҽктҽбе” МББУ 

туклану ҿчен ата-аналар түлҽве, 

коммуналь хезмҽтлҽрне түлҽүдҽн кергҽн 

керемнҽр, иганҽче ярдҽме 

7 
“Келҽнче тҿп гомуми белем бирү 

мҽктҽбе" МББУ 

туклану ҿчен ата-аналар түлҽве, 

коммуналь хезмҽтлҽрне түлҽүдҽн кергҽн 



керемнҽр, иганҽче ярдҽме 

8 

“Красновидово тҿп гомуми белем 

бирү мҽктҽбе" МББУ 

туклану ҿчен ата-аналар түлҽве, 

коммуналь хезмҽтлҽрне түлҽүдҽн кергҽн 

керемнҽр, иганҽче ярдҽме 

9 

“Рудник урта гомуми белем бирү 

мҽктҽбе" МББУ 

туклану ҿчен ата-аналар түлҽве, 

коммуналь хезмҽтлҽрне түлҽүдҽн кергҽн 

керемнҽр, иганҽче ярдҽме 

10 

“Иске Казиле урта гомуми белем 

бирү мҽктҽбе" МББУ 

туклану ҿчен ата-аналар түлҽве, 

коммуналь хезмҽтлҽрне түлҽүдҽн кергҽн 

керемнҽр, иганҽче ярдҽме 

11 

“Сҿйки урта гомуми белем бирү 

мҽктҽбе" МББУ 

туклану ҿчен ата-аналар түлҽве, 

коммуналь хезмҽтлҽрне түлҽүдҽн кергҽн 

керемнҽр, иганҽче ярдҽме 

12 

“Тҽмте урта гомуми белем бирү 

мҽктҽбе" МББУ 

туклану ҿчен ата-аналар түлҽве, 

коммуналь хезмҽтлҽрне түлҽүдҽн кергҽн 

керемнҽр, иганҽче ярдҽме 

13 

“Янасала башлангыч гомуми 

белем бирү мҽктҽбе" МББУ 

туклану ҿчен ата-аналар түлҽве, 

коммуналь хезмҽтлҽрне түлҽүдҽн кергҽн 

керемнҽр, иганҽче ярдҽме 

14 

“Ҽҗем  башлангыч мҽктҽп-

бакчасы" МББУ 

туклану ҿчен ата-аналар түлҽве, 

коммуналь хезмҽтлҽрне түлҽүдҽн кергҽн 

керемнҽр, иганҽче ярдҽме 

15 

 “Чаллы авылының  “Ҿмет” 

башлангыч мҽктҽбе -  балалар 

бакчасы”  БОУ 

туклану ҿчен ата-аналар түлҽве, 

коммуналь хезмҽтлҽрне түлҽүдҽн кергҽн 

керемнҽр, иганҽче ярдҽме 

16 

Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының 

“Идел” балалар сҽламҽтлҽндерү 

лагере  муниципаль бюджет 

учреждениесе 

балаларның ял итү һҽм сҽламҽтлҽндерү 

программасы буенча ата-аналар түлҽве 

17 
“Кама Тамагы балалар сҽнгать 

мҽктҽбе” МББУ 

ата-аналар матди-техник базаны ныгытуга 

максатчан взнослар, коммуналь 

хезмҽтлҽрне түлҽүдҽн керемнҽр, 

спонсорлык ярдҽме 



18 

"ЦКДОН “МУК” 
Керем кайтару коммуналь хезмҽтлҽр, 

спонсорлык ярдҽме 

19 

“Музей” МУК  Коммуналь хезмҽтлҽрне кайтарудан 

керем, спонсорлык ярдҽме 

  

20 

“Үзҽк китапханҽ”  МУК Коммуналь хезмҽтлҽрне кайтарудан 

керем, спонсорлык ярдҽме 

 

21 
“Акчарлак” спорт-сҽламҽтлҽндерү 

комплексы”  БАУ  

Коммуналь хезмҽтлҽрне кайтарудан 

керем, спонсорлык ярдҽме 

 

22 

 “Кама Тамагы муниципаль 

районы балалар һҽм яшүсмерлҽр 

спорт мҽктҽбе” БАУ 

балаларны ял иттерү һҽм сҽламҽтлҽндерү 

программасы буенча ата-аналар түлҽве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 елның 12 февралендҽге  

Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма  

комитетының 92 

номерлы  Карарына 2 

номерлы кушымта 

 

  

Бюджетара мҿнҽсҽбҽтлҽр тҿзегҽндҽ   спорт юнҽлешендҽге учреждениелҽр  

тотуга еллык бюджет ихтыяҗының 50%ы күлҽмендҽ карала торган 

реестр 

  

№ Учреждениенең исеме 

1 “Акчарлак” спорт-сҽламҽтлҽндерү комплексы” БАУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       



                                                                                                    2019 елның 12 

февралендҽге  Кама   

Тамагы муниципаль  

районы Башкарма 

 комитетының 92  

номерлы  Карарына 3 

номерлы кушымта 

 

 

 

Татарстан     Республикасы КамаТамагы муниципаль районы бюджет   

учреждениеләре тарафыннан  түләүле хезмәтләр күрсәтүдән күләмнәренең  һәм  

әлеге  керемнәрдән  хезмәт хакын  түләүгә  юнәлдерелгән  чыгымнарның 

максатчан тотылырга тиешле керемнәреннән тыш, 2019 елга тәкъдим ителә 

торган план   күрсәткечләре 

 

 

Учреждениенең исеме  Керемнҽр 

күлҽме, 

мең 

сумнарда 

Хезмҽт хакын 

түлҽүгҽ 

юнҽлдерелгҽн 

чыгымнар күлҽме, 

мең сумнарда  

 

 

Барлыгы 6 608,0 251,0 

МҼГАРИФ 4 424,0 - 

мҽгариф учреждениелҽрендҽ туклану ҿчен ата-

аналар түлҽве 

4 049,0 - 

белем бирү хезмҽтлҽре (укыту ҿчен ата-аналар 

взносы һ. б.) 

375,0 - 

МҼДҼНИЯТ 335,0 251,0 

Мҽдҽни-ял учреждениелҽре 300,0 225,0 

 билетлар сату (концертлар, спектакльлҽр, 

күргҽзмҽлҽр уздыру), мҽдҽни-тамаша чаралары 

үткҽрү, костюмнар, яктылык һҽм тавыш 

җиһазлары, музыка кораллары прокаты, 

вакытлыча файдалануга торак булмаган бина 

бирү һ. б. 

300,0 225,0 

Музейлар 22,0 16,5 



музей хезмҽтлҽре (лекциялҽр, экскурсиялҽр һҽм 

башкалар.) 

22,0 16,5 

Китапханҽ 13,0 9,5 

Башка хезмҽтлҽр (Компьютер хезмҽтлҽре, 

күчермҽлҽр алу, видео хезмҽтлҽр һ. б.) 

13,0 9,5 

ЯШЬЛҼР СҼЯСҼТЕ ҺҼМ СПОРТ 1849,0 - 

Спорт комплексы 1650,0 - 

 Спорт юнҽлеше (бассейн, тренажер залы, 

бильярд, теннис, сауна-бассейн һ. б. хезмҽтлҽр), 

эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге (кафеда сҽүдҽ, аренда, 

прокат, кунакханҽ, массаж хезмҽтлҽре һ. б. 

хезмҽтлҽр)  

1650,0 - 

Балалар сҽламҽтлҽндерү лагере 199,0 - 

балаларның сҽламҽтлҽндерү ялын оештыру, 

юлламаларны гамҽлгҽ ашыру (ата-аналар түлҽве 

һҽм башка хезмҽтлҽр) 

199,0 - 

 

 

 


