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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республика-

сында муниципаль учреждениеләр 

күрсәтә (башкара) һәм бюджетара 

мөнәсәбәтләр формалаштырганда 

исәпкә алына торган муниципаль 

хезмәт күрсәтүләрнең (эшләрнең) 

якынча исемлеген раслау турында» 

2015 ел, 5 сентябрь, 638 нче карары 

белән расланган Татарстан Респуб-

ликасында муниципаль учреждение-

ләр күрсәтә (башкара) һәм бюджетара 

мөнәсәбәтләр формалаштырганда 

исәпкә алына торган муниципаль 

хезмәт күрсәтүләрнең (эшләрнең) 

якынча исемлегенә үзгәрешләр кертү 

хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республика-

сында муниципаль учреждениеләр күрсәтә (башкара) һәм бюджетара мөнәсәбәтләр 

формалаштырганда исәпкә алына торган муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең 

(эшләрнең) якынча исемлеген раслау турында» 2015 ел, 5 сентябрь, 638 нче карары 

белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 ел, 30 декабрь, 

1020 нче; 2016 ел, 15 апрель, 228 нче; 2016 ел, 29 декабрь, 1029 нчы; 2017 ел,                 

25 март, 180 нче; 2017 ел, 27 ноябрь, 914 нче; 2017 ел, 27 декабрь, 1062 нче; 2018 ел, 

26 ноябрь, 1053 нче; 2018 ел, 13 декабрь, 1128 нче; 2019 ел, 28 август, 734 нче ка-

рарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан Респуб-
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ликасында муниципаль учреждениеләр күрсәтә (башкара) һәм бюджетара 

мөнәсәбәтләр формалаштырганда исәпкә алына торган муниципаль хезмәт 

күрсәтүләрнең (эшләрнең) якынча исемлегенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

12 нче пунктка түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә: 

 

«ББ85  хезмәт 

күр-

сәтү  

кинофильмнар 

күрсәтү 

күрсәтү 

урыны 

ХКГБИ-

ннән 

сайлау 

хезмәт 

күрсәтү 

ысулы 

ХКГБИ-

ннән сай-

лау  

мәдәният 

һәм кине-

матогра-

фия 

ХКГБИ-

ннән 

сайлау»; 

 

14 нче пунктка түбәндәге эчтәлекле юллар өстәргә: 
 

«920000Р.16.1.

МП13АА33000  

эш  яшьләр сәясәте 

өлкәсендә талантлы һәм 

инициативалы яшьләрне 

үстерү системасын 

формалаштыруга юнәл-

дерелгән чаралар оеш-

тыру; яшүсмерләр һәм 

яшьләр үз-үзләрен тор-

мышка ашыру өчен 

шартлар тудыру, 

яшүсмерләрнең һәм 

яшьләрнең иҗади, 

һөнәри, интеллектуаль 

потенциалын үстерү 

– – – – яшьләр 

сәясәте 

ХКЭТИ-

ннән 

сайлау  

920000Р.16.1.М

П14АА34000  

эш  яшьләр сәясәте өлкә-

сендә яшьләргә граж-

данлык һәм патриотик 

тәрбия бирүгә, яшьләр 

мохитендә толерант-

лыкны тәрбияләүгә, 

яшьләр арасында хоку-

кый, мәдәни һәм әхла-

кый кыйммәтләрне 

формалаштыруга юнәл-

дерелгән чаралар          

оештыру 

– – – – яшьләр 

сәясәте  

ХКЭТИ-

ннән 

сайлау   

920000Р.16.1.М

П15АА35000 

эш яшьләр сәясәте өлкәсен-

дә яшьләрне иннова-

цион эшчәнлеккә, эшмә-

кәрлек, иреклеләр эш-

чәнлегенә җәлеп итүгә, 

шулай ук яшьләрнең 

гражданлык активлыгын 

үстерүгә һәм сәламәт 

яшәү рәвешен форма-

лаштыруга юнәлдерел-

гән чаралар оештыру 

– – – – яшьләр 

сәясәте  

ХКЭТИ-

ннән 

сайлау »;  

 

15 нче пунктның 1 графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«15. Яшәү урыны буенча яшьләр (яшүсмерләр) клублары»; 
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16 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«16. Җәмәгать 

тәртибен 

саклау буенча 

яшьләр (сту-

дентлар) 

формирова-

ниеләре 

үзәкләре 

920000Р.16.

1.МП14АА

34000  

эш  яшьләр сәясәте 

өлкәсендә яшьләргә 

гражданлык һәм пат-

риотик тәрбия бирүгә, 

яшьләр мохитендә 

толерантлыкны тәр-

бияләүгә, яшьләр ара-

сында хокукый, 

мәдәни һәм әхлакый 

кыйммәтләрне форма-

лаштыруга юнәлде-

релгән чаралар          

оештыру 

– – – – яшьләр 

сәясәте  

ХКЭТИ-

ннән 

сайлау   

750000Р.16.

1.МП10АА

27000 

эш яшүсмерләрнең һәм 

яшьләрнең асоциаль 

һәм деструктив тәрти-

бен профилак-

тикалауга юнәлдерел-

гән чаралар оештыру, 

социаль куркыныч 

хәлдә булган балалар-

га һәм яшьләргә ярдәм 

күрсәтү 

– – – – яшьләр 

сәясәте 

ХКЭТИ-

ннән 

сайлау »; 

 

19 нчы пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«19. Балалар 

һәм яшьләр 

өчен телефон-

нан ашыгыч 

психологик 

ярдәм күрсәтү 

үзәкләре 

750000Р.16.

1.МП16АА

36000 

эш мәгълүмати һәм пси-

хологик (шул исәптән 

телефоннан) ярдәм 

күрсәтү 

– – – – яшьләр 

сәясәте 

ХКЭТИ-

ннән сайлау 

»; 

 

30 нчы пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«30. Бала-

ларга һәм 

яшьләргә 

психологик-

педагогик 

ярдәм 

күрсәтү 

үзәкләре 

880900О.99.0.Б

А86АА02000;  

880900О.99.0.ББ

00АА02000;  

880900О.99.0.ББ

15АА02000;  

853212О.99.0.Б

В22АА02001  

хезмәт 

күрсә-

тү  

белем 

алучыларга 

коррекцион-

үстерә, 

компенсация-

ли торган һәм 

логопед 

ярдәме 

күрсәтү 

– – хезмәт 

күрсә-

тү 

урыны 

психоло-

гик-

педаго-

гик, ме-

дицина 

һәм со-

циаль 

ярдәм 

күрсәтү 

үзәгендә 

башлан-

гыч 

гомуми 

белем 

бирү; төп 

гомуми 

белем 

бирү; урта 

гомуми 

белем 

бирү; 

мәктәпкә-

чә белем 

бирү; 

ХКГБИ-

ннән 

сайлау  



4 

БА85;  

БА99;  

ББ14  

хезмәт 

күрсә-

тү  

белем алучы-

ларга, аларның 

ата-аналарына 

(законлы 

вәкилләренә) 

һәм педагог 

хезмәткәрлә-

ренә психоло-

гик-педагогик 

консультация 

бирү 

– – хезмәт 

күрсә-

тү 

форма-

сы 

ХКГБИ-

ннән 

сайлау  

башлан-

гыч 

гомуми 

белем 

бирү; төп 

гомуми 

белем 

бирү; урта 

гомуми 

белем 

бирү 

ХКГБИ-

ннән 

сайлау  

750000Р.16.1.М

П16АА36000 

эш мәгълүмати 

һәм психоло-

гик (шул 

исәптән теле-

фоннан) ярдәм 

күрсәтү 

– – – – яшьләр 

сәясәте 

ХКЭТИ-

ннән 

сайлау  

750000Р.16.1.М

П10АА27000 

эш яшүсмерләр-

нең һәм 

яшьләрнең 

асоциаль һәм 

деструктив 

тәртибен про-

филак-

тикалауга 

юнәлдерелгән 

чаралар        

оештыру, со-

циаль куркы-

ныч хәлдә 

булган бала-

ларга һәм 

яшьләргә 

ярдәм күрсәтү 

– – – – яшьләр 

сәясәте 

ХКЭТИ-

ннән 

сайлау »; 

 

түбәндәге эчтәлекле 35 нче пункт өстәргә: 
 

«35. 

Яшьләргә 

ярдәм 

күрсәтү 

үзәкләре 

750000Р.1

6.1.МП10

АА27000 

эш яшүсмерләрнең һәм 

яшьләрнең асоциаль 

һәм деструктив 

тәртибен профилак-

тикалауга юнәлде-

релгән чараларны         

оештыру, социаль 

куркыныч хәлдә 

булган балаларга 

һәм яшьләргә ярдәм 

күрсәтү 

– – – – яшьләр 

сәясәте 

ХКЭТИ-

ннән сай-

лау  

МП11 эш балалар, яшүсмерләр 

һәм яшьләрнең буш 

вакытын оештыру 

буш 

вакыт 

эш-

чән-

леге 

ХКЭ

ТИ-

ннән 

сай-

лау  

– – яшьләр 

сәясәте 

ХКЭТИ-

ннән сай-

лау  
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тибы 

920000Р.1

6.1.МП13

АА33000  

эш  яшьләр сәясәте 

өлкәсендә талантлы 

һәм инициативалы 

яшьләрне үстерү си-

стемасын форма-

лаштыруга юнәл-

дерелгән чаралар 

оештыру; 

яшүсмерләр һәм 

яшьләр үз-үзләрен 

тормышка ашыру 

өчен шартлар туды-

ру, яшүсмерләрнең 

һәм яшьләрнең 

иҗади, һөнәри, ин-

теллектуаль потен-

циалын үстерү 

– – – – яшьләр 

сәясәте  

ХКЭТИ-

ннән сай-

лау   

920000Р.1

6.1.МП14

АА34000  

эш  яшьләр сәясәте 

өлкәсендә яшьләргә 

гражданлык һәм 

патриотик тәрбия 

бирүгә, яшьләр мо-

хитендә толерант-

лыкны тәрбияләүгә, 

яшьләр арасында 

хокукый, мәдәни 

һәм әхлакый 

кыйммәтләрне фор-

малаштыруга юнәл-

дерелгән чаралар  

оештыру 

– – – – яшьләр 

сәясәте  

ХКЭТИ-

ннән сай-

лау   

920000Р.1

6.1.МП15

АА35000 

эш яшьләр сәясәте 

өлкәсендә яшьләрне 

инновацион 

эшчәнлеккә, 

эшмәкәрлек, 

иреклеләр 

эшчәнлегенә җәлеп 

итүгә, шулай ук 

яшьләрнең 

гражданлык 

активлыгын үстерүгә 

һәм сәламәт яшәү 

рәвешен 

формалаштыруга 

юнәлдерелгән 

чаралар оештыру 

– – – – яшьләр 

сәясәте  

ХКЭТИ-

ннән сай-

лау ».  

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  


