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Зеленодольск муниципаль районының 
өстәмә белем бирү муниципаль бюджет 
учреждениеләре тарафыннан күрсәтелә 
торган түләүле хезмәтләргә тарифларны 
раслау турында 

 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и согласно решению комиссии по рассмотрению тарифов 
(цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений Зеленодольского 
муниципального района от 27.02.2019 года Исполнительный комитет 
Зеленодольского муниципального района 
 
КАРАР БИРӘ: 

 
1. 1-4 нче кушымталар нигезендә Зеленодольск муниципаль районының 

муниципаль бюджет мәгариф оешмалары тарафыннан күрсәтелә торган түләүле 
хезмәтләргә тарифларны расларга. 

2. 2014 елның 17 февралендәге «Зеленодольск муниципаль районының 
мәдәният һәм балаларга өстәмә белем бирү учреждениеләре күрсәтә торган 
түләүле хезмәтләр һәм хезмәтләр күрсәтүгә тарифлар исемлеген раслау турында» 
гы 256 номерлы карарына 3,6,10,11 нче кушымталарны үз көчен югалткан дип 
танырга. 

3. Әлеге карарны Зеленодольск муниципаль районының мәгълүмат сайтында 
Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы составында  
(www.zelenоdolsk.tatarstan.ru) «Интернет " мәгълүмати-телекоммуникация 
челтәрендә урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 
урынбасарына йөкләргә. 

 
 

Җитәкчесе Д. А. Сапожников 
 



1-нче кушымта 
Башкарма комитет карарына  
Зеленодольск муниципаль районы  
муниципаль районы 
Дәүләт гражданлык 

хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзен тотуга куелган таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын 
тәртипкә салу буенча комиссия 

 
Түләүле хезмәтләр һәм түләүле хезмәтләр күрсәтүгә тарифлар Исемлеге, 

күрсәтелүче муниципаль бюджет учреждениесе 
өстәмә белем бирү 

"Татарстан Республикасы Зеленодольск шәһәренең балалар сәнгать мәктәбе» 
 

Хезмәт күрсәтү исеме Аш-су. изү. Бәясе, 
сум. 

Эстетик үсеш 1 ай 500 

Музыка коралларында уйнарга индивидуаль укыту 1 ай 500 

Дини хезмәт күрсәтү 

Зур концерт залы  1 чара - 
лимиты 1 

сәгать 

3000 

Концертлар, спектакльләр, цирк тамашалары балалар 
өчен 
(тавыш, яктылык җиһазларын, декорацияләрне 
монтажлау чара башланганчы 3 сәгать алданрак 
башкарыла алмый) 

Җыюның 
15%  

кимендә 
3000 

Күргәзмә, концертларны карау, документаль, сәнгать һәм 

анимация фильмнарын карау 

керү билеты 50 

Тавыш аппаратурасын амортизацияләү өчен түләү 1,5 квт 1 сәгать 1500 

Звукооператор эше өчен түләү  1 сәгать 1000 

Прокатка музыкаль инструментлар 

Баян, аккордеон, саксофон елына 1000 

Скрипка, виолончель, домра, балалайка, гитара, кларнет елына 500 

Мәктәп бинасында йорт биремнәрен үтәү өчен музыка 
инструментларын амортизацияләү 

айга 50 

 
Түләүле белем бирү хезмәтләре буенча ташламалар 

"Татарстан Республикасы Зеленодольск шәһәренең балалар сәнгать мәктәбе» 
 

Ташламалар бирелә торган гражданнар 
категорияләре 

Ташлама, % 

Күпбалалы гаиләдән бер һәм аннан да күбрәк бала 
укытканда (өч һәм аннан да күбрәк бала))  

50% өчен һәр бала 

Бала-инвалид 50% (ВТЭК белешмә 
биргәндә) 

Ятим балалар  бушлай белем ала (опека 
турында белешмә 

биргәндә) 

 
 



1-нче кушымта 
Башкарма комитет карарына  
Зеленодольск муниципаль районы  
муниципаль районы 
Дәүләт гражданлык 

хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзен тотуга куелган таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын 
тәртипкә салу буенча комиссия 

 
Түләүле хезмәтләр һәм түләүле хезмәтләр күрсәтүгә тарифлар Исемлеге, 

күрсәтелүче муниципаль бюджет учреждениесе 
"Зеленодольск муниципаль районының Үзәкләштерелгән китапханәләр 

системасы» 
 

№ Хезмәт күрсәтү исеме Бәясе, сум. 
1 дәрес 

1 "Дуслар клубы Кристофер Робин" 200,00 

2 "Клуб Читалочка" 150,00 

3 "Клуб Матур РRОчтение" 100,00 

4 "Чернильное йөрәк клубы" 120,00 

5 Яшь язучылар остаханәсе " клубы" 120,00 

6 Клуб " Компьютер чит илдә" 50,00 

7 Анимационная программасы "туу көне китап белән" 600,00 
1 чара 

 
 

 



1-нче кушымта 
Башкарма комитет карарына  
Зеленодольск муниципаль районы  
муниципаль районы 
Дәүләт гражданлык 

хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзен тотуга куелган таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын 
тәртипкә салу буенча комиссия 

 
 

Түләүле хезмәтләр һәм түләүле хезмәтләр күрсәтүгә тарифлар Исемлеге, 
күрсәтелүче муниципаль бюджет учреждениесе 

"Сәнгать галереясы» 
 

 Хезмәт күрсәтү исеме Аш-су. 
изү. 

Бәясе 
(сум.) 

 Экскурсиясез   

1. Керү билеты (зур һәм Кече зал)   

 Пенсионерлар, мәктәпкәчә яшьтәге балалар 1 билет 30 

 Укучылар, студентлар, 1 билет 40 

 Олылар.  1 билет 50 

 Экскурсия хезмәте белән   

2. Керү билеты (зур һәм Кече зал)   

 Пенсионерлар, мәктәпкәчә яшьтәге балалар 1 билет 40 

 Укучылар, студентлар, 1 билет 50 

 Олылар.  1 билет 60 

3. Шәхси экскурсияләргә билет бәясе 1 дән 5 кешегә 
кадәр 

1 билет 300 

4. Шәхси җыелышлар шәхси коллекционерлардан 
күргәзмә билетларының бәясе 

  

 Пенсионерлар, мәктәпкәчә яшьтәге балалар 1 билет 80 

 Укучылар, студентлар, 1 билет 90 

 Олылар.  1 билет 100 

5. Республика дәрәҗәсендәге Музейлар күргәзмәсенә 
билетлар бәясе 

  

 Пенсионерлар, мәктәпкәчә яшьтәге балалар 1 билет 80 

 Укучылар, студентлар, 1 билет 90 

 Олылар.  1 билет 100 

6. Төбәк дәрәҗәсендәге Музейлар күргәзмәсенә 
билетлар бәясе 

  

 Пенсионерлар, мәктәпкәчә яшьтәге балалар 1 билет 100 

 Укучылар, студентлар, 1 билет 110 

 Олылар.  1 билет 120 

7. Бөтенроссия дәрәҗәсендәге Музейлар күргәзмәсенә 
билетлар бәясе 

  

 Пенсионерлар, мәктәпкәчә яшьтәге балалар 1 билет 130 

 Укучылар, студентлар, 1 билет 140 

 Олылар.  1 билет 150 

 Лекция хезмәте   

8. Рәсем сәнгате буенча Галереясе хезмәткәре 
лекцияләре 

1 сәгать 60 

9. Татарстан Республикасыннан лектор чакыру белән 
рәсем сәнгате буенча лекцияләр 

1 сәгать 70 



10. Россия регионнарыннан лектор чакыру белән сынлы 
сәнгать буенча лекцияләр 

1 сәгать 90 

11 Россия һәм халыкара лекторларны чакырып сынлы 
сәнгать буенча лекцияләр 
  

1 сәгать 120 

 Чаралар оештыру һәм үткәрү   

12 Рәсем сәнгате буенча тематик дәрес галерея 
хезмәткәре тарафыннан үткәрелә 

1 дәрес 100 

13. 

 Музей квестына билет бәясе 

1 
акад.сәга

ть 

60 

14. Театральләштерелгән программа (интерактив һәм мүл 
массакүләм мәгълүмат чаралары элементлары белән 
экскурсия, квест)) 

1 сәгать 150 

 Дәресләр һәм мастер класслар   

15. Семицветик иҗади студиясендә дәрес 1 сәгать 150 

16. Студиядә кыю экскурсовод дәрес 1 сәгать 180 

17. Дизайн әлифбасы студиясендә дәрес 1 сәгать 200 

18. Мастер класс 1 сәгать 100 

19. Кул эшләре буенча Мастер класс)   

 Пенсионерлар, мәктәпкәчә яшьтәге балалар 1 сәгать 150 

 Укучылар, студентлар, 1 сәгать 200 

 Олылар.  1 сәгать 300 

20. Күргәзмә, видео белән күчмә интерактив программа 1 сәгать 100 

21. Күргәзмә, видео һәм Мастер класс белән күчмә 
интерактив программа 

1 сәгать 150 

22. Гамәли сәнгать осталары катнашында Мастер класс 1 сәгать 500 

23. Гамәли сәнгать осталарын җәлеп итеп Мастер класс 1 сәгать 750 

24. Россиянең гамәли сәнгать осталарын җәлеп итеп 
Мастер класс 

1 сәгать 1000 

 Музейда бәйрәмнәр оештыру һәм үткәрү   

25. Балалар 1 сәгать 200 

26. Өлкән һәм туристик төркемнәр 1 сәгать 300 

27. Фотога төшерү (үзенең фотоаппараты белән) - Зур зал 1 сәгать 100 

28. Фотога төшерү (үзенең фотоаппараты белән) - Кече 
зал 

1 сәгать 50 

29. Видеога төшерү (үзенең видеокамера белән) - Зур зал 1 сәгать 100 

30. Видеога төшерү (үзенең видеокамера белән) - Кече зал 1 сәгать 50 

 Чит оешмаларның билетларын сату белән музей 
һәм башка чаралар оештыру һәм үткәрү  

  

31. Музей һәм башка чаралар Тулаем җыемның 30% 
ы 

 Өстәмә хезмәтләр   

32. Оештыру өчен чаралар ягыннан оештыру 1 сәгать 500 

33. Күргәзмәләр залында уртак коммерция күргәзмәләрен 
оештыру һәм үткәрү буенча хезмәтләр (Зур зал) 

1 көн 1000 

34. Күргәзмәләр залында уртак коммерция күргәзмәләрен 
оештыру һәм үткәрү буенча хезмәтләр (Кече зал) 

1 көн 500 

Дәресләргә һәм мастер классларга йөргәндә ташламалар 

 

Ташламалар бирелә торган гражданнар категорияләре Ташламалар 



Ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган ятим балалар, инвалид 
балалар 

Түләүсез 

Күп балалы гаиләләрдәге балалар (3 һәм аннан да күбрәк бала); 
билгеләнгән тәртиптә аз керемле дип танылган гаилә балалары; 
ялгыз аналар балалары 

Илле% 

"Сәнгать галереясы" МБУ һәм башка муниципаль һәм дәүләт 
музейлары хезмәткәрләре 

Түләүсез 



1-нче кушымта 
Башкарма комитет карарына  
Зеленодольск муниципаль районы  
муниципаль районы 
Дәүләт гражданлык 

хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзен тотуга куелган таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын 
тәртипкә салу буенча комиссия 

 
Түләүле хезмәтләр һәм түләүле хезмәтләр күрсәтүгә тарифлар Исемлеге, 

күрсәтелүче муниципаль бюджет учреждениесе 
өстәмә белем бирү  

"Татарстан Республикасы Зеленодольск шәһәренең балалар музыка мәктәбе» 
 

Хезмәт күрсәтү исеме Аш-су. изү. Бәясе, 
сум. 

Прокатка музыкаль инструментлар 

Баян, аккордеон, саксофон елына 1000 

Скрипка, виолончель, домра, балалайка, гитара, 
кларнет 

елына 500 

Мәктәп бинасында йорт биремнәрен үтәү өчен музыка 
инструментларын амортизацияләү 

елына 500 

Дини хезмәт күрсәтү 

Зур концерт залы 1 чара 10000 

Зур концерт залы 1 сәгать 2000 

Кече зал 1 чара 5000 

Концерт (мәктәп дәрәҗәсе) - 1,2,7,8,13 рәт 1 билет 50 

Концерт (мәктәп дәрәҗәсе) - 3,4,5,6,9,10,11,12 рәт 1 билет 100 

Концерт (шәһәр дәрәҗәсе) 
1,2,7,8,13 рәтләре 

1 билет 100 

Концерт (шәһәр дәрәҗәсе) 
3,4,5,6,9,10,11,12 рәтләре 

1 билет 150 

Концерт (республика дәрәҗәсе) 
1,2,7,8,13 рәтләре 

1 билет 100 

Концерт (республика дәрәҗәсе) 
3,4,5,6,9,10,11,12 рәтләре 

1 билет 200 

Концерт (Бөтенроссия, халыкара дәрәҗә) 
1,2,7,8,13 рәтләре 

1 билет 200 

Концерт (Бөтенроссия, халыкара дәрәҗә) 
3,4,5,6,9,10,11,12 рәтләре 

1 билет 300 

Фойе (күргәзмәләр) тәүлеккә 1000 

Кыш Бабай һәм Кар кызы костюмнарын прокатка  тәүлеккә 1000 

Прокатка светового һәм звукового җиһазлар 

Саббуфер-4 данә, Сателлит-8 данә. 
(гомуми егәрлек 7 квт) 
мониторлар (500 Вт) – 4 шт., 
пульт YAMAHA LS 9/32 - 1 шт. 

1 чара 5000 

LED PAR 64 бу штанкетах бу балконах 4 шт. 1 чара 3000 

LED PAR 56 бу штанкетах бу балконах, өстендә сәхнә 
10 данә. 

1 чара 3000 

LED PAR 36 сәхнә задник 8 данә. 1 чара 3000 

Төтен машинасы (сыеклы) 1 кВт 1 данә 1 чара 500 

Ут пульты 1 данә. 1 чара 500 



Хезмәт күрсәтү исеме Аш-су. изү. Бәясе, 
сум. 

Видеопроектор, экран 2 данә. 1 чара 2000 

Микрофон Шнурова 1 данә 1 чара 300 

Радиомикрофон комплекты 2 данә. 1 чара 1000 

Микрофон астында өстәл 1 данә. 
 

1 чара 100 

Хезмәт  

Звукорежисера хезмәтләре 1 чара 1500 

Светотехника хезмәтләре 1 чара 1500 

Видеоинженер хезмәтләре 1 чара 1000 

Музыкаль номер (соло, ансамбль) 1 чыгу 1500 

Музыка номеры (оркестр) 1 чыгу 2000 

Реклама. 

Реклама щиты (А1 – 1 шт.) 1 атна 500 

Расклейка афиш 1 сәгать 5 

Түләүле белем бирү хезмәтләре 

Эстетик төркем айга 500 

Музыка коралларында уйнарга индивидуаль укыту айга 500 

 
Түләүле белем бирү хезмәтләре буенча ташламалар 

 

Ташламалар бирелә торган гражданнар 
категорияләре 

Ташлама, % 

Күпбалалы гаиләдән бер һәм аннан да күбрәк бала 
укытканда (өч һәм аннан да күбрәк бала))  

50% өчен һәр бала 

Бала-инвалид 50% (ВТЭК белешмә 
биргәндә) 

Ятим балалар, ата-ана каравыннан мәхрүм калган 
балалар  

бушлай белем ала 
(опека турында 

белешмә биргәндә) 

 


