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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  КАРАР                                                      
 

    «16 » октябрь 2019 ел                                                                                        № 304 

                
2019-2020 нче уку елына Азнакай муниципаль 

районының муниципаль мәдәният учреждениеләре 

тарафыннан тәкъдим ителә торган хезмәт күрсәтүгә 

тарифларны раслау турында 

 

         Азнакай район Советының 28.05.2012 ел, № 158-21 карары белән расланган, 

Азнакай муниципаль районы муниципаль предприятиеләре һәм учреждениеләре 

товарларына, эшләренә һәм хезмәт күрсәтүләренә бәяләр, тарифлар билгеләү 

Тәртибе нигезендә, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

муниципаль предприятиеләре һәм учреждениеләре хезмәт күрсәтүләренә 

тарифларны (бәяләрне) карау комиссиясе утырышының 24.09.2009 ел, №2 

беркетмәсе нигезендә, карар чыгара: 

 

1. Азнакай муниципаль районының муниципаль бюджет мәдәният 

учреждениеләре тарафыннан күрсәтелә торган ӛстәмә түләүле хезмәтләргә 

тарифларны, №1 кушымта нигезендә,  расларга. 

2. «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәдәният 

идарәсе» МКУ җитәкчесенә (Хафизова Г.С.) ведомство буйсынуындагы 

муниципаль бюджет учреждениеләрендә ӛстәмә түләүле хезмәтләр күрсәтүгә 

расланган тарифны куллануны тәэмин итәргә. 

3. Әлеге карар 2019 елның 1 сентябреннән барлыкка килгән хокук 

мӛнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

4. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 

Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча 

урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль 

районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 

урынбасары Д.Р.Гыйләҗевкә йӛкләргә. 

 

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы,  

икътисад һәм финанслар буенча  

җитәкче урынбасары                                                                                                   Г.Г.Сӛләйманова 

 

mailto:adm-aznakay@mail.ru
mailto:adm-aznakay@mail.ru
http://aznakayevo.tatar.ru/


Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына  №1  кушымта 

 «_____» _________2019 № _______ 

 

 

 

2019-2020 уку елына «Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәдәният ирдарәсе» МКУ тарафыннан  

халыкка ӛстәмә түләүле хезмәтләр күрсәтү тарифлары  
 

1. Балаларга өстәмә белем бирү учреждениеләре буенча: 

№ Түләүле хезмәтләрнең исеме Тариф 

(хакы) 

сумнарда 

2019-2020 

еллар 

Үлчәү берәмлеге 

 «Азнакай сәнгать мәктәбе» муниципаль бюджет өстәмә белем бирү мәгариф учреждениесе 

1.  Костюмнар прокаты 250 1 тәүлек 

2.  “Азнакай сәнгать мәктәбендә” уку елы нәтиҗәләре 

буенча отчет концерты (билет бәясе) 

50,00 1 билет/кеше 

3. Сынлы сәнгать бүлегендә башлангыч һӛнәри юнәлеш 

бирү классында укыту (югары уку йортларына укырга 

керергә әзерлек һ. б.). Азнакай сәнгать мәктәбе. 

1300,00 10 айга дәресләр/1 

кеше (1 дәрес– 40 

мин). 

4. “Азнакай сәнгать мәктәбенең” музыка бүлегенә балалар 

сәнгать мәктәбендә укырга әзерләү классында уку. 

1200,00 16 айга дәрес /1 

кеше  (1 дәрес– 30 

мин). 

5. “Азнакай балалар сәнгать мәктәбенең” сынлы сәнгать 

бүлегендә балаларны сәнгать мәктәбендә укытуга 

әзерләү классында укыту 

1000,00 16 айга дәрес/1 
кеше  
(1 дәрес – 30 мин) 

6.  “Азнакай балалар сәнгать мәктәбенең” хор җырлау 

бүлегендә балаларны сәнгать мәктәбендә укытуга 

әзерләү классында укыту 

2000,00 
 

22 айга дәрес/1 чел  
(1 дәрес– 30 мин) 

7. Инструменталь (вокал) башкару бүлегендә укыту. 

“Азнакай сәнгать мәктәбе”. 

1400,00 10 айга кеше /1 чел  

(1 дәрес– 40 мин). 

«Актүбә сәнгать мәктәбе»           Муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе 

8. Актүбә сәнгать мәктәбе (18 һәм аннан ӛлкәнрәк) вокал 

дәресләре 

350,00 4 айга дәрес/1 кеше 

(1 дәрес 60 мин). 

9. “Актүбә балалар сәнгать мәктәбе” (18 һәм аннан 

ӛлкәнрәкләр) Хореография иҗаты буенча дәресләр) 

350,00 4 дәрес айга/1 

кеше(1 дәрес60 

мин). 

10. Актүбә балалар сәнгать мәктәбендә 8-30 кешелек тӛркем 

ӛчен экскурсия: 

-мәктәп укучылары 

- пенсионерлар 

-ӛлкәннәр 

 

 

30,00/кеше 

30,00/кеше 

30,00/кеше 

 

 

 

1 билет 

 

11. Мастер класс үткәрү (сувенирлар ясау, язу)     200,00 1 сәг/кеше 

 



2. Клуб учреждениеләре буенча: 
№      

Түләүле хезмәтләрнең исеме 

Тариф (хакы) 

сумнарда2019-

2020 г.г. 

Үлчәү берәмлеге 

Азнакай муниципаль районы «Район-шәһәр Мәдәният сарае»  муниципаль бюджет 

учреждениесе 

 
1. Сәхнәдә тавыш җиһазларын прокатка алу 1 сәгатькә 1000,00 1 сәг 

2. Сәхнәдә ут җиһазларын прокатка бирү 1 сәгатькә 1000,00 1 сәг 

3. Оператор белән тавыш җиһазларын сәхнәдән тыш 

прокатка алу 

1 сәгатькә 

2000,00 1 сәг 

 

4. Бер җыр фонограммасы (плюс) язылу 500,00 1 фонограмма 

5. 1 тәүлеккә костюмнарны прокатка алу 500,00 1 тәүлек 

6. Тәүлегенә буй курчакларны прокатка алу 1000,00 1 тәүлек 

7. Ӛлкәннәр ӛчен дискотекалар, кичә ретро 100,00 1 кеше  (4 сәг) 

8.  20,00 1 кеше (3 сәг) 

9. Дискотекалар (мәдәният йорты, СК) 30,00 1 кеше( 3 сәг.тән 

артык түгел) 

10. Концертлар, спектакльләр ("Район мәдәният йорты" 

МБУ): 

1-3рәтләр,21-23 рәтләр, 

4-20 рәт. 

150,00 

200,00 

1 билет/кеше 

1 билет/кеше 

11. Концертлар, спектакльләр (мәдәният йорты, СК)  100,00 1 билет/чел 

12. Район мәдәният йорты " МБУ биналарын арендалау»  3,30 руб. за 1 

кв 

 1 кв.м.ӛчен 

13. Концерт залын арендалау (үткәрелгән чараның тулаем 

җыемыннан) 

15% Сатылган билет 

бәясеннән 

14. Тантаналар шарлары белән бизәлеш      350 руб. 1 метр 

15. Бию куелышы һәм шәһәр оешмалары һәм 

предприятиеләре ансамбльләре белән эшләү 

(хормейстер, хореограф)  

  5000,00 1 постановка 

16. 

 

Ӛреп кабартылган гирляндаларны арендалау «алмагач» 1500,00 1 тәүлек 

17. Надувных «команда чаңгылары арендалау» 1500,00 1 тәүлек 

18. "Гаять зур" ботинкаларны арендалау 1500,00 1 тәүлек 

19. Арендалау «Гигантские чәчәкләр» 1000,00 1 тәүлек 

20. Реквизитларны арендалау:   

20.1. тегермән 2500,00 1 тәүлек 

20.2. кое 2500,00 1 тәүлек 

20.3. карета 2500,00 1 тәүлек 

20.4. күпер 2500,00 1 тәүлек 

20.5. агач коймалар 2500,00 1 тәүлек 

21. Балалар Яңа ел бәйрәме 6000,00 1 мероприятие  

22. Түләүле түгәрәкләр:   

22.1. 

- «Тамчылар» вокаль түгәрәге  

200,00 

12 занятия  в 

месяц на 1 чел. 

(1 занятие – 45 

мин.) 

22.2. 

«Тылсым» балалар халык театры» 

7 яшьтән 15 яшькә кадәр 

 

200,00 

 

12 дәрес айга 1 

кешегә  

(1 дәрес – 45 

мин.)  

22.3. - «Энҗе» бию коллективы  12 дәрес айга 1 



  

7 яшьтән 15 яшькә кадәр 

500,00 кешегә (1 дәрес 

– 45 мин.) 

22.4. - балалар фольклор түгәрәге 

 

7 яшьтән 15 яшькә кадәр 

200,00 12 дәрес айга 1 

кешегә 

(1 дәрес – 45 

мин.) 

Азнакай муниципаль районы  « Ю.Гагарина исемендәге «Актүбә мәдәният йорты» МБУ 

1. Сәхнәдә тавыш җиһазларын прокатка алу 1 сәгатькә 1000,00 1 сәг 

2. Сәхнәдә ут җиһазларын прокатка бирү 1 сәгатькә 1000,00 1 сәг 

3. Оператор белән бер сәгатькә сәхнәдән читтә тавыш 

җиһазларын прокатка алу. 

3000,00 1 сәг 

4. Костюмнар прокаты 500,00 1 тәүлек 

5. Буй курчакларын прокатка бирү  1000,00 1 тәүлек 

6. Балалар ӛчен дискотекалар (билетлар) 

 «Ю. Гагарин»ис. Актүбә мәдәният йорты) 

70,00 1 кеше (3 сәг) 

7. Ӛлкәннәр ӛчен дискотекалар (билетлар) («Ю. 

Гагарин»ис. Актүбә мәдәният йорты) 

100,00 1 кеше(3 сәг) 

8. Концертлар, спектакльләр («Ю. Гагарин»ис. Актүбә 

мәдәният йорты) 

100,00    1 билет 

 

9. «Ю. Гагарин ис. «Актүбә мәдәният йорты» 

хезмәткәрләре тарафыннан оешма-предприятиеләр 

ӛчен мәдәни-ял чараларын оештыру һәм уздыру 

(аппаратура, концерт, сценарий, алып бару). 

15 000,00 1 мероприятие 

(4 сәг) 

10. балалар ӛчен яңа ел бәйрәмнәре үткәрү (сценарий) 

(«Ю. Гагарин ис. «Актүбә мәдәният йорты» ) 

6000,00 1 мероприятие 

( 1 сәг) 

 

11. Биналарны арендалау («Ю. Гагарин ис. «Актүбә 

мәдәният йорты») 

Сәг.кә 2,60 

сум  1 кв. м в  

 1 кв. м. ӛчен 

12. Түләүле түгәрәкләр («Ю. Гагарин ис. «Актүбә 

мәдәният йорты») 

  

12.1. - «Пять с плюсом»  хореография түгәрәге  

 

 5 яшьтән 7 яшькә кадәр 

150,00 8 дәрес 1 кешегә 

айга 

(1 дәрес –  45 

мин.) 

12.2. - «Модерн» хореография түгәрәге  7 яшьтән 14 яшькә 

кадәр 

150,00 8 дәрес 1 кешегә 

айга  (1 дәрес–  

45 мин. 

12.3 - «Экспресс» хореография түгәрәге  9 яшьтән 14 яшькә 

кадәр 

150,00 8 дәрес1 кешегә 

айга  –  45 

мин.сәг) 

12.4.  

- «Очарование» вокал-хореография коллективы 

 

от 7  до 9 лет 

 

150,00 

8 дәрес 1 кешегә 

(1 дәрес –  45 

мин.) 

13. Концерт залын арендалау (үткәрелгән чараның тулаем 

җыемыннан) («Ю. Гагарин ис. «Актүбә мәдәният 

йорты») 

15% Сатылган билет 

бәясеннән 

Азнакай муниципаль районы "Мәдәни үзәк" муниципаль бюджет учреждениесе 

 

1. 

 

Балалар ӛчен яңа ел иртәләре (сценарий) үткәрү 

интерактив әкият 

9000,00 1мероприятие (1 

сәг) 

2. Кичәне алып баручы, солистлар (һәркем аерым-аерым) 

(«мәдәният үзәге») 

2500,00 1 мероприятие 

(1 сәг.тән артык 



түгел) 

3. 

 

Түләүле түгәрәкләр («Мәдәни үзәк»  МБУ):   

3.1. - балалар фольклор коллективы (Нурсур) 7 яшьтән 12 

яшькә кадәр 

500,00 8 дәрес айга 1 

кеше . 

(1 дәрес –  45 

мин.кадәр) 

3.2. - «Грация» хореография коллективы 

 

7 яшьтән 9 яшькә кадәр 

600,00 8 дәрес айга 1 

кеше 

(1 дәрес – до 45 

мин.) 

 

3.3. 

- «Вдохновение» вокал түгәрәге 

6дан 12 яшькә кадәр 

350,00 8 занятие1  кееш 

айга  (1 занятие 

–  45 мин.кадәр) 

3.4. - фортепианода  уйнарга ӛйрәтү 7 яшьтән 10 яшькә 

кадәр 

400,00 8 занятие 1 кеше 

айга (1 занятие – 

30 мин.) 

3.5. - «Иҗат каруселе» декоратив - гамәли сәнгать 

7 яшьтән 15 яшькә кадәр 

400,00 4 занятие 1 кеше 

айга  (1 занятие 

–  45 мин.кадәр) 

4. Индивидуаль вокал (МБУ «Мәдәни үзәк») 400,00 4 занятие 1 кеше 

айга  (1 занятие 

– 45 мин.) 

5. Студияләр: (айга) (МБУ «Мәдәни үзәк») 

 

  

5.1. -  «Адымнар» театраль студия 

7 яшьтән 13 яшькә кадәр 

500,00 8 занятие 1 кеше 

айга (1 занятие –  

45 мин.кадәр) 

5.2. - конферансье бүлеге (индивидуаль дәресләр) 400,00 4 занятие1 кеше 

айга (1 занятие 

– 30 мин.) 

5.3. - «Школа юных журналистов» журналистика студиясе 

10 яшьтән 17 яшькә кадәр 

600,00 8 занятие1 кеше   

(1 занятие – 60 

мин.кадәр) 

 

5.4. - «Капитошка» изостудиясе 

4 яшьтән 6 яшькә кадәр  

 

 

7 яшьтән 15 яшькә кадәр 

 

400,00 

 

 

 

400,00 

 

 

4 занятие 1 кеше 

айга  (1 занятие 

– 35 мин.кадәр) 

 

4 занятие 1 кеше 

айга  (1 занятие 

–  45 мин. 

кадәр) 

5.5. - «Колибри» иртә эстетик үсеш студиясе. 

                                                                  4 яшьтән 6 

яшькә кадәр 

500,00 8 занятие 1 кеше 

айга   

(1 занятие –   30 

мин.кадәр) 

5.6. - «Фейерверк» хореография студиясе 

5 яшьтән 6 яшькә кадәр 

550,00 8 занятие 1 кеше 

айга 

(1 занятие –   35 

мин. кадәр) 

6. Бал биюләре белән индивидуаль дәресләр 800,00 8 занятие 1 кеше 

айга  (1 занятие 

–   60 

мин.кадәр) 



7. Биналарны арендалау (конференц-зал) һәм актлар залы 

(МБУ «Мәдәни үзәк») 

3,40  Сәг.кә 1 кв. м. в 

ӛчен 

8. Концертлар, спектакльләр рәт буенча  (МБУ ««Мәдәни 

үзәк») 

150,00 1 билет 

9. Шәһәр оешмалары һәм предприятиеләре ансамбльләре 

белән эшләү һәм бию куелышы (МБУ ««Мәдәни үзәк») 

5000,00 1 постановка 

3. 3. Китапханәләр буенча: 

№ Хезмәтнең исеме          

Тариф(хакы) 

Сумнарда 

2019- 

2020 еллар 

Үлчәү берәмлеге 

         

 «Азнакай муниципаль районы «Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» МБУ 

1. Ксерокопия (лист А4) 5,00 1 бит 

2. Ксерокопия (лист А3) 10,00 1 бит 

3. Принтерда текстларны бастырып чыгару (лист А4) 5,00 1 бит 

4. Документлар сканерлау 15,00 1 бит 

5. Текстларны компьютерда басу  20,00 1 бит 

6. Кулланучылар документларын рәсмиләштерү 7,00 

3,00 

- зурлар 

- укучылар 

7. Уку залыннан тӛнге абонемент 5,00 

10,00 

- журнал 

- китап 

8. Киңәйтелгән мәгълүмати ресурсларда белешмәләрнең 

үтәлеше 

15,00 1 справка 

9. Электрон почтадан файдалану һәм электрон почта аша 

мәгълүмат җиткерү 

15,00 1 җибәрү (алу) 

10. Ламинирование 30,00 ( А4 бит) 

11. Бӛек Ватан сугышы инвалидлары һәм анда 

катнашучылар, сугыш хәрәкәтләрендә катнашучы 

инвалидлар (Әфганстан, Чечня) 1 -2 тӛркем инвалидлар, 

ятим балалар, инвалид балалар, пенсионерлар 

Кулланучылар 
кәгазьләрен  

Рәсмиләштергә

ндә бушлай 

 

 

 

4. 4. Музейлар буенча: 

№ Түләүле хезмәтләрнең исеме          Тариф(хакы) 

сумнарда 2019- 

2020 еллар 

Үлчәү берәмлеге 

Азнакай муниципаль районы «Азнакай туган якны өйрәнү музее» МБУ 

1. Залларны карау: 

3 яшькә кадәр 

- 7 яшькә кадәр 

- 16 яшькә кадәр 

-студентлар  

- пенсионерлар 

-олылар ӛчен 

 

бушка 

40,00/кеше 

50,00/ кеше 

50,00/ кеше 

50,00/ кеше 

60,00/ кеше 

 

 

1 бару/билет 

1 керү/билет 

1 керү/билет 

1 керү/билет 

1 керү/билет 

2. Экскурсия (8дән 20 кешегә кадәр тӛркемдә): 

- 7 яшькә кадәр 

- 16 яшькә кадәр 

 

 

40,00/кеше 

 

 

1 керү/билет 



 

5. Халыкка киновидео хезмәте күрсәтү 
№ Хезмәтнең исеме Тариф(хакы) 

сумнарда 2019- 

2020 еллар 

Үлчәү берәмлеге 

1 3D форматында кинофильмнар күрсәтү: 

Олылар 

Балалар 

2D форматында кинофильмнар күрсәтү: 

Олылар 

Балалар 

 

 150,00/ кеше 

100,00/кеше 

 

100,00/ кеше 

50,00/ кеше 

 

1 билет (сеанс 

ӛчен) 

1 билет (сеанс 

ӛчен) 

 

1 билет (ӛчен) 

1 билет (сеанс 

ӛчен) 

Бирелә торган ташламалар: инвалид балаларга һәм ятим балаларга бушлай 

- студентлар  

- пенсионерлар 

- олы 

- экскурсия хезмәте (тӛркем) 

- музейның фонд саклагычына экскурсия 

50,00/кеше 

50,00/кеше 

50,00/кеше 

60,00/кеше 

150,00 

50,00/кеше 

1 керү/билет 

1 керү/билет 

1 керү/билет 

1 керү/билет 

1 группа 

1 керү/билет 

3. Мероприятияләр: 

-  кызыклы, лекцияләр 

- интерактив, мастер-класслар 

- Яңа ел бәйрәмнәре 

 

50,00/кеше 

80,00/кеше 

100,00/кеше 

 

1 керү/билет 

1 керү/билет 

1 керү/билет 

4. Күчмә экскурсияләр ӛчен экскурсовод 

хезмәтләре (тӛркемгә): 

-шәһәр буенча экскурсия, 

- Чатыр тау буйлап экскурсия 

 

500,00/группа 

1000,00/группа 

 

30 мин. 

1 сәг. 

5.  Музей заллары буенча фотосессия 300,00 1 керү/билет 

6. Үз аппаратурасы белән фотога тӛшү  

Видеога тӛшерү үз аппаратурасы белән 

60,00 

80,00 

1керү/билет 

1керү/билет 

7. Консультация хезмәтләре: 

- 16 яшькә кадәр  

- олы  

- музей материаллары белән эшләү 

- музей фондыннан документлар, 

фотографияләр эзләү һәм бирү 

(күчермәләрне алу)  

- китапханә фондыннан китаплар белән 

файдалану 

 

50,00/кеше 

70,00/кеше 

80,00/кеше 

 

          40,00/кеше 

          70,00/кеше 

 

1керү/билет 

1керү/билет 

 1 сәг. 

 

1 тапкыр 

              1 сәг. 


