
                Постановление                             Карар

2019елның 12 нче феврале                 Чистай шәһәре        №  ___67______

Татарстан Республикасы
 Чистай муниципаль районында 
җәйге сәламәтләндерү лагерьларына йөргән өчен 
калькуляцияне билгеләү һәм 
ата-аналар түләвен раслау турында 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 31 мартында кабул ителгән
191  номерлы  “Балалар  һәм  яшьләр  ялын  оештыру  турында”гы карары  нигезендә,  Татарстан
Республикасы Чистай муниципаль районында балалар һәм яшьләрнең ялын оештыруны яхшырту
максатларында, Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты

Карар бирә:

1.  Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль  районының  2019  елга  җәйге  сәламәтләндерү
лагерьларына йөргән өчен ата-ана түләвенең калькуляциясен кушымта нигезендә раслау турында.
2.  2020  елга  Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль  районының  җәйге  сәламәтләндерү
лагерьларында ял иткән өчен ата-аналар түләве түбәндәге бәяләрдән гыйбарәт:
 -  сменаның озынлыгы 21 көн – 4600,0 сум;
 - сменаның озынлыгы 18 көн –  4000,0 сум;
 - сменаның озынлыгы 7 көн –   1850,0 сум;
 3. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре
буенча  бүлегенә  әлеге карарны Татарстан  Республикасы Чистай  муниципаль  районы Башкарма
комитетының рәсми сайтында урнаштырырга (http://chistopol.tatarstan.ru/).
 4.   Әлеге  күрсәтмәнең  үтәлешен  тикшереп  торуны  Чистай  муниципаль  районы  Башкарма
комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Г. Ю. Задворнованы йөкләргә.

Башкарма комитет 
җитәкчесе               Э.Р. Хәсәнов



Татарстан Республикасы
Чистай   муниципаль
районы  Башкарма
комитетының  2019
елның  12  нче
февралендәге  67  нче
номерлы карарына 
Кушымта

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының җәйге сәламәтләндерү
лагерьлары буенча 2020 елга 1 кешегә ата-аналар түләве калькуляциясе.

№
т/н

Чыгым төре

 ЛОЛ "Яшьтәшь", ЛОЛ "Кояшкай"
сменаның

озынлыгы 21
көн

сменаның
озынлыгы

18 көн

сменаның
озынлыгы

7 көн
1 2 3 4 5

Чыгымнар 4600,00 4000,00 1850,00

I
Төп персоналның хезмәт хакы 1075,22 934,86 457,60

II
Хезмәт хакы өчен түләүләр 30,2% 324,72 282,33 138,20

III Туклану 1702,00 1479,85 684,55
IV Мәдәни хезмәт күрсәтү 44,60 38,82 17,95
V Хуҗалык чыгымнары, шул исәптән: 1453,46 1264,14 551,70

1
хезмәт күрсәтүче персоналның хезмәт 
хакы

153,87 133,80 65,50

2
хезмәт хакына исәп-хисап (30,2%) 46,50 40,41 19,78

3 профильле хезмәт  32,07 14,05
4 йомшак инвентарь 232,14 201,83 93,35
5 дарулар 19,13 16,63 7,70
6 канцелярия җиһазлары 47,80 41,56 19,23
7 юу һәм дезинфекцияләү чаралары 67,96 59,10 27,35

8

дератизация һәм дезинфекция (комераль 
эшкәртү)

67,96 59,10 27,75

9 водолазлар хезмәте 22,84 18,45 8,53



10

озак файдалану җиһазлары һәм 
инвентаре сатып алу, хуҗалык 
чыгымнары 

187,18 162,75 75,28

11

элемтә, коммуналь хезмәтләр һәм чүп 
чыгару буенча хезмәтләр, шул исәптән 
янгын турында сигнал белән хәбәр итү 
җайланмасы, стрелец мониторингы

147,76 128,50 59,42

12
транспорт хезмәтләре 124,32 108,10 50,00

13

биналар һәм корылмаларга агымдагы 
ремонт

159,28 107,98  

14

Башка чыгымнар ( шул исәптән 
бак.анализлар, ЖБО чыгару, каты 
көнкүреш калдыкларын чыгару, ут 
сүндергечләр чыгару, ут сүндергечләрне 
саклау,каршылыкны үлчәү, 
электромонтаж эшләре, төтен юлларын 
тикшерү, ут белән саклау, видеокүзәтү 
монтажы, ут сүндергечләр зарядкасы һ. 
б.лар.)

176,72 153,86 83,76


