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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «2019 елга спорт төрләре 
буенча спорт әзерлеген гамәлгә ашыра 
торган Татарстан Республикасы дәүләт 
учреждениеләренең норматив чыгымнарын 
раслау турында» 2018 ел, 22 сентябрь, 818 
нче карарына үзгәрешләр кертү хакында 
 

 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 
1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга спорт 

төрләре буенча спорт әзерлеген гамәлгә ашыра торган Татарстан Республикасы 
дәүләт учреждениеләренең норматив чыгымнарын раслау турында» 2018 ел, 22 
сентябрь, 818 нче карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1 пунктның сигезенче абзацында «Республика балалар-үсмерләр спорт-
адаптив мәктәбе» дәүләт бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе» сүзләрен 
«Республика спорт-адаптив мәктәбе» дәүләт бюджет учреждениесе» сүзләренә 
алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган балаларга өстәмә белем бирүче дәүләт 
оешмаларында спорт резервы әзерлегенә норматив чыгымнарның 2 пунктында  
«Ф.Г.Вәлиевнең бадминтон буенча республика балалар-үсмерләр спорт мәктәбе» 
дәүләт бюджет балаларга өстәмә белем бирү оешмасы» сүзләрен «Ф.Г.Вәлиевнең 
бадминтон буенча республика спорт мәктәбе» дәүләт бюджет учреждениесе» 
сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт 
учреждениеләренең спорт объектларыннан файдалану мөмкинлеген тәэмин итүгә 
норматив чыгымнарда: 

1 пунктта «Балаларга өстәмә белем бирүче «Көрәш буенча республика 
балалар-үсмерләр спорт мәктәбе» дәүләт автоном мәгариф учреждениесе» сүзләрен 
«Татарстан Республикасы Спорт министрлыгының «Көрәш буенча республика 
спорт мәктәбе» дәүләт автоном учреждениесе» сүзләренә алмаштырырга; 

3 пунктта «Балаларга өстәмә белем бирүче «Атлы спорт буенча республика 
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балалар-үсмерләр спорт мәктәбе» дәүләт бюджет мәгариф учреждениесе» сүзләрен  
«Атлы спорт буенча республика спорт мәктәбе» дәүләт бюджет учреждениесе» 
сүзләренә алмаштырырга; 

10 пунктта Республика балалар-үсмерләр спорт-адаптив мәктәбе» дәүләт 
бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе» сүзләрен «Республика спорт-адаптив 
мәктәбе» дәүләт бюджет учреждениесе» сүзләренә алмаштырырга; 

11 пунктта «Барс» кышкы спорт төрләре буенча республика балалар-үсмерләр 
спорт мәктәбе» дәүләт бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе» сүзләрен «Барс» 
кышкы спорт төрләре буенча республика спорт мәктәбе» дәүләт бюджет 
учреждениесе» сүзләренә алмаштырырга; 

12 пунктта «Ф.Г.Вәлиевнең бадминтон буенча республика балалар-үсмерләр 
спорт мәктәбе» дәүләт бюджет балаларга өстәмә белем бирү учреждениесе» 
сүзләрен «Ф.Г.Вәлиевнең бадминтон буенча республика спорт мәктәбе» дәүләт 
бюджет учреждениесе» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләре 
тарафыннан күрсәтелә торган хезмәтләр күләмнәрендә: 

«Балаларга өстәмә белем бирүче «Көрәш буенча республика балалар-үсмерләр 
спорт мәктәбе» дәүләт автоном мәгариф учреждениесе» сүзләрен «Татарстан 
Республикасы Спорт министрлыгының «Көрәш буенча республика спорт мәктәбе» 
дәүләт автоном учреждениесе» сүзләренә алмаштырырга; 

«Балаларга өстәмә белем бирүче «Атлы спорт буенча республика балалар-
үсмерләр спорт мәктәбе» дәүләт бюджет мәгариф учреждениесе» сүзләрен  «Атлы 
спорт буенча республика спорт мәктәбе» дәүләт бюджет учреждениесе» сүзләренә 
алмаштырырга; 

«Барс» кышкы спорт төрләре буенча республика балалар-үсмерләр спорт 
мәктәбе» дәүләт бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе» сүзләрен «Барс» кышкы 
спорт төрләре буенча республика спорт мәктәбе» дәүләт бюджет учреждениесе» 
сүзләренә алмаштырырга; 

«Ф.Г.Вәлиевнең бадминтон буенча республика балалар-үсмерләр спорт 
мәктәбе» дәүләт бюджет балаларга өстәмә белем бирү учреждениесе» сүзләрен 
«Ф.Г.Вәлиевнең бадминтон буенча республика спорт мәктәбе» дәүләт бюджет 
учреждениесе» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган «Республика балалар-үсмерләр спорт-адаптив 
мәктәбе» дәүләт бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе тарафыннан күрсәтелә 
торган хезмәтләр күләмнәре исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Республика спорт-адаптив мәктәбе» дәүләт бюджет учреждениесе 
тарафыннан күрсәтелә торган хезмәтләр күләмнәре»; 

әлеге карар белән расланган спорт ярышларында спорт әзерлеген уза торган 
затларның катнашуын тәэмин итүгә норматив чыгымнарда: 

2 пунктта «Балаларга өстәмә белем бирүче «Атлы спорт буенча республика 
балалар-үсмерләр спорт мәктәбе» дәүләт бюджет мәгариф учреждениесе» сүзләрен  
«Атлы спорт буенча республика спорт мәктәбе» дәүләт бюджет учреждениесе» 
сүзләренә алмаштырырга; 

8 пунктта «Республика балалар-үсмерләр спорт-адаптив мәктәбе» дәүләт 
бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе» сүзләрен  «Республика спорт-адаптив 
мәктәбе» дәүләт бюджет учреждениесе» сүзләренә алмаштырырга; 

 



3 
 

Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләре тарафыннан дәүләт 
йөкләмәсен үтәүне финанслар белән тәэмин итү күләменә карата төзәтү 
коэффициентларында: 

1 пунктта «Балаларга өстәмә белем бирүче «Көрәш буенча республика 
балалар-үсмерләр спорт мәктәбе» дәүләт автоном мәгариф учреждениесе» сүзләрен  
«Татарстан Республикасы Спорт министрлыгының «Көрәш буенча республика 
спорт мәктәбе» дәүләт автоном учреждениесе» сүзләренә алмаштырырга; 

3 пунктта «Балаларга өстәмә белем бирүче «Атлы спорт буенча республика 
балалар-үсмерләр спорт мәктәбе» дәүләт бюджет мәгариф учреждениесе» сүзләрен  
«Атлы спорт буенча республика спорт мәктәбе» дәүләт бюджет учреждениесе» 
сүзләренә алмаштырырга; 

10 пунктта «Республика балалар-үсмерләр спорт-адаптив мәктәбе» дәүләт 
бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе» сүзләрен  «Республика спорт-адаптив 
мәктәбе» дәүләт бюджет учреждениесе» сүзләренә алмаштырырга; 

11 пунктта «Барс» кышкы спорт төрләре буенча республика балалар-үсмерләр 
спорт мәктәбе» дәүләт бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе» сүзләрен  Барс» 
кышкы спорт төрләре буенча республика спорт мәктәбе» дәүләт бюджет 
учреждениесе» сүзләренә алмаштырырга; 

12 пунктта «Ф.Г.Вәлиевнең бадминтон буенча республика балалар-үсмерләр 
спорт мәктәбе» дәүләт бюджет балаларга өстәмә белем бирү учреждениесе» 
сүзләрен  «Ф.Г.Вәлиевнең бадминтон буенча республика спорт мәктәбе» дәүләт 
бюджет учреждениесе» сүзләренә алмаштырырга. 

2. Бу карарның гамәле 2019 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук 
мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                          А.В.Песошин 


