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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты «2019 елга Татарстан Респуб-

ликасы аерым дәүләт учреждениеләренең 

норматив чыгымнарын раслау турында» 

2018 ел, 27 сентябрь, 860 нчы карарына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты «2019 елга Татарстан 

Республикасы аерым дәүләт учреждениеләренең норматив чыгымнарын раслау 

турында» 2018 ел, 27 сентябрь, 860 нчы карарына (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2018 ел, 12 октябрь, 919 нчы; 2019 ел, 11 март, 169 нчы; 

2019 ел, 19 июль, 602 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының аерым дәүләт 

учреждениеләре тарафыннан башкарыла торган дәүләт хезмәтләренә норматив 

чыгымнарда: 

2.2 нче пунктта «365 602 300,0» саннарын «372 073 600,0» саннарына 

алыштырырга; 

2.3 нче пунктта «91 147 555,35» саннарын «89 215 455,35» саннарына 

алыштырырга; 

10.4 нче пунктта «5 630 000,0» саннарын «14 464 197,53» саннарына 

алыштырырга; 

14.2 нче пунктта «18 391 000,0» саннарын «19 042 000,0» саннарына 

алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының аерым дәүләт 

учреждениеләре тарафыннан күрсәтелә торган дәүләт хезмәтләренә норматив 

чыгымнарда һәм аларның күләмнәрендә: 
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2.1 нче пунктта «183,0», «3 014 250,0» саннарын шул ук эзлеклелектә 

«148,99», «3 854 921,0» саннарына алыштырырга; 

5.8 нче пунктта «104 146,15» саннарын «101 153,04» саннарына алыштырырга; 

5.13 нче пунктта «69 575,7», «4 027,0» саннарын шул ук эзлеклелектә 

«64 621,63», «24 300,0» саннарына алыштырырга; 

5.27 нче пунктта «46 648,63», «15 817,0» саннарын шул ук эзлеклелектә 

«43 060,57», «30 500,0» саннарына алыштырырга; 

5.28 нче пунктта «103 938,55» саннарын «102 442,0» саннарына алыштырырга; 

5.37 нче пунктта «82 970,44», «6 311,0» саннарын шул ук эзлеклелектә 

«78 128,74», «20 000,0» саннарына алыштырырга; 

5.38 нче пунктта «92 674,27» саннарын «91 925,99» саннарына алыштырырга; 

5.40 нчы пунктта «77 504,04», «2 467,0» саннарын шул ук эзлеклелектә 

«65 888,51», «50 000,0» саннарына алыштырырга; 

5.42 нче пунктта «104 003,61» саннарын «103 255,33» саннарына 

алыштырырга; 

5.43 нче пунктта «65 697,91» саннарын «65 697,93» саннарына алыштырырга; 

5.46 нчы пунктта «8 284,02», «86 433,0», «56 500,0» саннарын шул ук 

эзлеклелектә «3 180,6», «154 812,0», «33 681,0» саннарына алыштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин 


