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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                     КАРАР 

7 ноября 2019г.                                                                                               № 808 

 

Татарстан Республикасы Ютазы  

муниципаль районында муниципаль 

учреждениеләр тарафыннан күрсәтелә 

(башкарыла) һәм бюджетара мөнәсәбәтләрне  

формалаштырганда исәпкә алына торган  

муниципаль хезмәтләрнең (эшләрнең) якынча  

исемлеген раслау турында  

 

 

     Россия Федерациясе Бюджет кодексының 69.2 статьясындагы 3 пункты 

нигезендә, Башкарма комитетның 2015 елның 27 августындагы  «Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районы муниципаль учреждениеләре 

тарафыннан күрсәтелә һәм башкарыла торган муниципаль хезмәтләрнең һәм 

эшләрнең ведомство исемлекләрен формалаштыру, алып бару һәм раслау 

турында»гы №573 карарын тормышка ашыру максатларында, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 елның 5 сентябрендәге 

“Татарстан Республикасында бюджетара мөнәсәбәтләрне формалаштырганда 

исәпкә алына торган муниципаль хезмәтләрнең (эшләрнең) якынча исемлеген 

раслау турында»гы № 638 карары нигезендә, Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитеты карар кабул итә: 

      1.Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районында бюджетара 

мөнәсәбәтләрне формалаштырганда исәпкә алына торган муниципаль 

хезмәтләрнең (эшләрнең) кушымта итеп бирелгән Якынча исемлеген (алга 

таба - Исемлек) расларга. 

 

      2. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы милкендә 

булган мөлкәт базасында төзелгән муниципаль бюджет учреждениеләрен 

гамәлгә куючы, шулай ук Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районы бюджеты акчаларын баш бүлүчеләргә Татарстан Республикасы 

Ютазы муниципаль районы карамагындагы казна учреждениеләре (алга таба  

– гамәлгә куючы вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы җирле үзидарә органы) 
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булган мөлкәт базасында төзелгән муниципаль бюджет учреждениеләрен 

гамәлгә кую функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы, шулай ук 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы бюджеты акчаларын 

баш бүлүчеләргә  муниципаль хезмәтләр күрсәтүгә (эшләр башкаруга) 

муниципаль йөкләмәләр формалаштыру һәм раслаганда исемлеккә таянып эш 

итәргә тәкъдим итәргә. 

      3. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының 2017 елның 7 

декабрендәге «Муниципаль учреждениеләр тарафыннан күрсәтелә һәм 

башкарыла һәм Ютазы муниципаль районы бюджет чаралары хисабыннан 

финанслана торган муниципаль хезмәтләрнең һәм эшләрнең якынча 

исемлеген раслау турында"гы 843 санлы карарын үз көчен югалткан дип 

санарга. 

     4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Ютазы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасарына йөкләргә. 

 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе                                             А. Ә. Шафигуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. Сучкова 

2-80-12 



 



 Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2009 елның 7 ноябреннән  

№808 карары белән расланды  
 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  ЮТАЗЫ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА МУНИЦИПАЛЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕЛӘРЕ ТАРАФЫННАН КҮРСӘТЕЛГӘН (БАШКАРЫЛГАН) ҺӘМ  БЮДЖЕТАРА 

МӨНӘСӘБӘТЛӘРНЕ ФОРМАЛАШТЫРГАНДА ИСӘПКӘ АЛЫНГАН МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТЛӘРНЕҢ 

(ЭШЛӘРНЕҢ) ЯКЫНЧА ИСЕМЛЕГЕ 

 

Татарстан 

Республикасының 

муниципаль 

учреждениесе 

(учреждениеләр 

төркеме) төренең исеме, 

аерым муниципаль 

учреждение исеме  

Хезмәтне

ң (эш) 

уникаль 

номеры/х

езмәт 

(эш) коды 

Төр 

(хезмәт 

яки эш) 

Хезмәт (эш) 

исеме  

Хезмәт (эш) эчтәлеге  
Хезмәт (эш)  

Күрсәтү шарты  

Эшчәнлек 

төре  

Муниципаль 

йөкләмәне 

формалаштыр

ганда хезмәт 

күрсәтү (эш) 

күләме 

күрсәткече 

исеме, үлчәү 

берәмлеге  

Күрсәткеч 

төре  

Күрсәткеч 

әһәмияте  

Күрсәткеч 

исеме  

Күрсәткеч 

әһәмияте  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Мәктәпкәчә белем 

бирү оешмалары  

БВ24 хезмәт мәктәпкәчә 

белем бирүнең 

төп гомуми 

белем бирү 

программалар

ын тормышка 

ашыру  

Белем бирү 

программас

ының төре  

физик 

затларга 

күрсәтелә 

торган дәүләт 

һәм 

муниципаль 

хезмәтләрнең 

гомумроссия 

база (тармак) 

исемлекләрен

белем 

бирү 

программ

асын 

тормышка 

ашыру 

формасы  

Көндезге  Мәктәпкәчә 

белем бирү  

ОБПУдан 

сайлап алу  



нән 

(классификат

орларыннан) 

сайлап алу 

(алга таба - 

ОБПУ)  

 

Кулланучыл

ар 

категориясе  

ОБПУдан 

сайлап алу 

Булу  

вакыты  

 ОБПУдан 

сайлап алу 

Укучыларны

ң яше  

ОБПУдан 

сайлап алу  

БВ19 хезмәт Карап тоту һәм 

тәрбияләү  

Кулланучыл

ар 

категориясе  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Булу 

вакыты 

белешмәл

еге  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Мәктәпкәчә 

белем бирү  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Тәрбияләнүч

еләрнең яше  

ОБПУдан 

сайлап алу  

2. Гомуми белем бирү 

оешмалары, шул исәптән 

мәктәпкәчә белем бирү 

программалары буенча 

белем бирү эшчәнлеген 

гамәлгә ашыручы 

интернатлары булган 

гомуми белем бирү 

оешмалары, гомуми 

белем бирү эшчәнлеген 

мәктәпкәчә белем бирү 

программалары буенча 

гамәлгә ашырган гомуми 

БВ24 Хезмәт  мәктәпкәчә 

белем бирүнең 

төп гомуми 

белем бирү 

программалар

ын тормышка 

ашыру  

Белем бирү 

программас

ының төре  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Белем 

бирү 

программ

асын 

тормышка 

ашыру 

формасы  

Көндезге  Мәктәпкәчә 

белем бирү  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Кулланучыл

ар 

категориясе  

ОБПУдан 

сайлап алу  

 

Булу 

вакыты  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Тәрбияләнүч

еләр яше  

ОБПУдан 

сайлап алу  



белем бирү оешмалары   

БА81 хезмәт мәктәпкәчә 

белем бирүнең 

төп гомуми 

белем бирү 

программалар

ын тормышка 

ашыру  

Кулланучыл

ар 

категориясе  

ОБПУдан 

сайлап алу  

 

Белем 

бирү 

программ

асын 

тормышка 

ашыру 

формасы   

Көндезге  Башлангыч 

гомуми 

белем бирү  

 ОБПУдан 

сайлап алу  

Белем бирү 

программас

ы төре  

 

 ОБПУдан 

сайлап алу 

Уку урыны  ОБПУдан 

сайлап алу  

БА96 хезмәт  мәктәпкәчә 

белем бирүнең 

төп гомуми 

белем бирү 

программалар

ын тормышка 

ашыру  

Кулланучыл

ар 

категориясе  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Белем 

бирү 

программ

асын 

тормышка 

ашыру 

формасы   

көндезге Төп гомуми 

белем бирү  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Белем бирү 

программас

ы төре  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Укыту 

урыны  

ОБПУдан 

сайлап алу  

ББ11 хезмәт  Урта гомуми 

белем бирүнең 

төп гомуми 

белем бирү 

программалар

ын тормышка 

ашыру 

 

Кулланучыл

ар 

категориясе  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Белем 

бирү 

программ

асын 

тормышка 

ашыру 

формасы  

Көндезге  Урта гомуми 

белем бирү  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Белем бирү 

программас

ы төре  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Укыту 

урыны  

ОБПУдан 

сайлап алу 



ББ52 хезмәт Өстәмә 

гомуми үсеш 

программалар

ын тормышка 

ашыру  

Кулланучыл

ар 

категориясе  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Белем 

бирү 

программ

асын 

тормышка 

ашыру 

формасы  

Көндезге  Балаларга 

һәм 

өлкәннәргә 

өстәмә белем 

бирү  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Белем бирү 

программас

ының төре  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Белем бирү 

программас

ының 

юнәлеше  

 ОБПУдан 

сайлап алу  

БА83; 

БА97; 

ББ12 

хезмәт Балаларны 

карап тоту  

Кулланучыл

ар 

категориясе  

ОБПУдан 

сайлап алу  

- - башлангыч 

гомуми 

белем бирү; 

төп гомуми 

белем бирү; 

урта гомуми 

белем бирү;  

ОБПУдан 

сайлап алу  

БА80; 

БА93; 

ББ08; 

БВ19 

Хезмәт  Карап тоту һәм 

тәрбияләү  

Кулланучыл

ар 

категориясе 

ОБПУдан 

сайлап алу  

Булу 

вакыты 

белешмәл

еге  

 ОБПУдан 

сайлап алу 

башлангыч 

гомуми 

белем бирү; 

төп гомуми 

белем бирү; 

урта гомуми 

белем бирү; 

мәктәпкәчә 

белем бирү  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Укучыларны

ң яше  

ОБПУдан 

сайлап алу  

АЗ22 хезмәт Балалар һәм 

яшьләр ялын 

оештыру  

- - Булу 

вакыты 

белешмәл

еге  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Яшьләр 

сәясәте  

ОБПУдан 

сайлап алу 



600000Р.1

6.1.ТР25

АА89000 

Эш  белем бирү 

оешмалары 

укучыларына 

һәм 

мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмаларында 

тәрбияләнүчел

әргә транспорт 

хезмәте 

күрсәтүне 

оештыру һәм 

гамәлгә ашыру  

Эш эчтәлеге  белем бирү 

оешмалары 

укучыларын 

һәм 

мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмаларынд

а 

тәрбияләнүче

ләрне 

автомобиль 

транспорты 

белән йөртүне 

оештыру һәм 

гамәлгә 

ашыру  

- - транспорт 

һәм юл 

хуҗалыгы  

дәүләт 

(муниципаль) 

һәм 

муниципаль 

хезмәтләрнең 

Гомумроссия 

база (тармак) 

исемлегенә 

(классификат

орларына) 

кертелмәгән 

дәүләт 

(муниципаль) 

хезмәт 

күрсәтүләрен

ең һәм 

эшләренең 

региональ 

исемлегеннән 

(алга таба - 

РПУР) сайлап 

алу           

3. Физик культура һәм 

спорт өлкәсендә 

эшчәнлекне гамәлгә 

ашырган  өстәмә белем 

бирү оешмаларыннан 

тыш, балаларга өстәмә 

белем бирү оешмалары  

ББ52 Хезмәт  гомуми үсеш 

бирүче өстәмә 

программалар

ны тормышка 

ашыру  

Кулланучыл

ар 

категориясе  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Белем 

бирү 

программ

асын 

тормышка 

ашыру 

формасы  

Көндезге  Балалар һәм 

өлкәннәргә 

өстәмә белем 

бирү  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Белем бирү 

программас

ының төре  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Белем бирү  

программас

ының 

юнәлеше  

ОБПУдан 

сайлап алу 



ББ55 Хезмәт      сәнгать 

өлкәсендә 

өстәмә 

профессиональ 

программалар 

гамәлгә ашыру 

Кулланучыл

ар 

категориясе  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Белем 

бирү 

программ

асын 

тормышка 

ашыру 

формасы  

Көндезге  Балаларга  

һәм 

өлкәннәргә 

өстәмә белем 

бирү  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Белем бирү 

программас

ы төре  

ОБПУдан 

сайлап алу  

программа ОБПУдан 

сайлап алу 

4. Физик культура һәм 

спорт өлкәсендә 

эшчәнлек алып баручы 

балаларга өстәмә белем 

бирү оешмалары, спорт 

резервын әзерләүне 

гамәлгә ашыручы 

физкультура-спорт 

оешмалары   

БВ27 Хезмәт  олимпия спорт 

төрләре буенча 

спорт әзерлеге  

олимпия 

спорт 

төрләре 

буенча спорт 

әзерлеге  

Спорт төре 

(ОБПУдан 

сайлап алу) 

 спорт 

әзерлеге 

этабы  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Спорт 

өлкәсендә 

эшчәнлек  

 

ОБПУдан 

сайлап алу  

БВ28 хезмәт олимпия 

булмаган 

спорт төрләре 

буенча спорт 

әзерлеге  

олимпия 

булмаган 

спорт 

төрләре 

буенча спорт 

әзерлеге  

 спорт төре 

(ОБПУдан 

сайлап алу)  

 спорт 

әзерлеге 

этабы  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Спорт 

өлкәсендә 

эшчәнлек  

 

ОБПУдан 

сайлап алу  

БВ32 Хезмәт  церебраль 

паралич белән 

авыручы  

затларны 

футбол буенча 

спорт әзерлеге  

- - Спорт 

әзерлеге 

этабы  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Спорт 

өлкәсендә 

эшчәнлек  

ОБПУдан 

сайлап алу  

920000Р.1

6.1.ФС42

АА56000 

эш Спорт 

объектларына 

узуны тәэмин 

итү  

- - - - Физик  

культура һәм  

спорт 

 РПУРдан 

сайлап алу 



ФС43 Эш  спорт 

ярышларында 

спорт әзерлеге 

үтүче 

затларның 

катнашуын 

тәэмин итү  

Ярышларны 

уздыру 

дәрәҗәсе  

РПУРдан 

сайлап алу   

- - Физик  

культура һәм  

спорт  

РПУРдан 

сайлап алу   

ФС40 Эш  спорт җыелма 

командаларын

ың рәсми 

спорт 

чараларында 

катнашуын 

тәэмин итү  

Ярышларны 

уздыру 

дәрәҗәсе  

РПУРдан 

сайлап алу   

- - Физик  

культура һәм  

спорт  

РПУРдан 

сайлап алу   

920000Р.1

6.1.ФС39

АА43000 

Эш  халыкның 

төрле 

төркемнәре 

арасында 

физик 

культура һәм 

спортны 

үстерү буенча 

спорт-

сәламәтләндер

ү эшен 

оештыру һәм 

үткәрү  

- - - - Физик  

культура һәм  

спорт  

РПУРдан 

сайлап алу   

ФС41 Эш  рәсми 

физкультура 

(физкультура-

сәламәтләндер

ү) 

Ярышларны 

уздыру 

дәрәҗәсе  

РПУРдан 

сайлап алу   

- - Физик  

культура һәм  

спорт  

РПУРдан 

сайлап алу   



чараларында 

катнашуны 

тәэмин итү  

804200О.

99.0.ББ52

АЕ52000 

Хезмәт  гомуми үсеш 

бирүче өстәмә 

программалар

ны тормышка 

ашыру  

Кулланучыл

ар 

категориясе  

Күрсәтелмәгә

н  

белем 

бирү 

программ

асын 

тормышка 

ашыру 

формасы  

Көндезге  Балаларга 

һәм 

өлкәннәргә 

өстәмә белем 

бирү  

РПУРдан 

сайлап алу   

Белем бирү 

программас

ы төре  

 

Күрсәтелмәгә

н  

Белем бирү 

программас

ының 

юнәлеше  

физкультура-

спорт 

ББ54 Хезмәт   физик 

культура һәм 

спорт 

өлкәсендә 

өстәмә 

профессиональ 

программалар 

гамәлгә ашыру  

Кулланучыл

ар 

категориясе  

ОБПУдан 

сайлап алу  

белем 

бирү 

программ

асын 

тормышка 

ашыру 

формасы  

Көндезге  Балаларга 

һәм 

өлкәннәргә 

өстәмә белем 

бирү  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Спорт төре ОБПУдан 

сайлап алу  

Әзерлек 

этабы  

ОБПУдан 

сайлап алу  

АЗ22 Хезмәт  Балалар һәм 

яшьләр ялын 

оештыру  

- - булу 

вакыты 

белешмәл

еге  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Яшьләр 

сәясәте  

ОБПУдан 

сайлап алу 

920000Р.1

6.1.ФС38

АА42000 

Эш  спорт резервы 

әзерлеген 

оештыру һәм 

- - - - Физик  

культура һәм  

спорт 

РПУРдан 

сайлап алу  



тәэмин итү  

5. Физкультура-спорт 

оешмалары (спорт 

корылмалары)  

920000Р.1

6.1.ФС42

АА56000 

Эш  Спорт 

объектларына 

керүне тәэмин 

итү  

- - - - Физик  

культура һәм  

спорт  

РПУРдан 

сайлап алу  

6. Концерт оешмалары  ББ81 Хезмәт  Концерт 

программалар

ын күрсәтү  

(күрсәтүне 

оештыру)  

концерт 

программас

ы төре 

(формасы)  

ОБПУдан 

сайлап алу   

концерт 

программ

асын 

уздыру 

урыны  

ОБПУдан 

сайлап алу   

Мәдәният 

һәм 

кинематогра

фия  

ОБПУдан 

сайлап алу  

КК08 Эш  Концертлар 

һәм  концерт 

программалар

ы булдыру  

Концерт һәм 

концерт 

программас

ы төре  

РПУРдан 

сайлап алу  

- - мәдәният, 

кинематогра

фия, туризм 

РПУРдан 

сайлап алу  

920000Р.1

6.1.КК11

АА23000 

Эш  Концертлар 

һәм концерт  

программалар

ын күрсәтүне 

оештыру   

- - - - мәдәният, 

кинематогра

фия, туризм 

РПУРдан 

сайлап алу  

7. 

Киновидеоучреждениелә

р 

ББ85 Хезмәт  Кинофильмнар 

күрсәтү  

Күрсәтү 

урыны  

ОБПУдан 

сайлап алу   

Хезмәт 

күрсәтү 

ысулы  

 ОБПУдан 

сайлап алу  

Мәдәният 

һәм  

кинематогра

фия 

ОБПУдан 

сайлап алу  

8. Музейлар ББ82 Хезмәт 

 

 

музей 

предметларын, 

музей 

коллекцияләре

н ачык күрсәтү  

музей 

предметлары

н һәм  музей  

коллекциялә

рен күрсәтү 

төре  

ОБПУдан 

сайлап алу   

Хезмәт 

күрсәтү 

ысулы 

(музей 

предметла

рын 

ОБПУдан 

сайлап алу  

Мәдәният 

һәм 

кинематогра

фия 

ОБПУдан 

сайлап 

алу/музей 

экспонатлары 

саны, 

берәмлек   



күрсәтү) 

920000Р.1

6.1.КК18

АА30000 

Эш  тарихи-

архитектура 

комплексының

, тарихи мохит 

һәм 

ландшафтларн

ың 

сакланышын 

һәм 

бөтенлеген 

тәэмин итү  

- - - - мәдәният, 

кинематогра

фия, туризм 

РПУРдан 

сайлап алу 

КК26 Эш  Музейлар  

экспозицияләр

е 

(күргәзмәләр)   

булдыру, 

күргәзмәләр 

оештыру  

- - Хезмәт 

күрсәтү 

ысулы  

 стационар 

шартларда 

мәдәният, 

кинематогра

фия, туризм 

РПУРдан 

сайлап алу  

920000Р.1

6.1.КК17

АА29000 

Эш  Музей 

предметларын

а, музей 

коллекцияләре

нә реставрация 

һәм  

консервация  

- - - - мәдәният, 

кинематогра

фия, туризм 

РПУРдан 

сайлап алу  

920000Р.1

6.1.КК16

АА28000 

Эш  музей 

предметларын, 

музей 

коллекцияләре

н 

- - - - мәдәният, 

кинематогра

фия, туризм 

РПУРдан 

сайлап алу  



формалаштыру

, исәпкә алу, 

өйрәнү, 

аларның физик 

сакланышын 

һәм 

куркынычсызл

ыкны тәэмин 

итү  

9. Китапханәләр  ББ83 Хезмәт  китапханә 

файдаланучыл

арына 

китапханә, 

библиографик 

һәм 

мәгълүмати 

хезмәт күрсәтү  

Китапханә 

хезмәте төре  

ОБПУдан 

сайлап алу 

Китапхан

ә 

файдалан

учыларын

а хезмәт 

күрсәтү 

ысулы  

ОБПУдан 

сайлап алу  

Мәдәният 

һәм 

кинематогра

фия 

ОБПУдан 

сайлап алу / 

китаплар 

бирү күләме, 

берәмлек 

920000Р.1

6.1.КК14

АА26000 

эш документларн

ы 

библиографик 

эшкәртү һәм 

каталоглар 

булдыру 

- - - - мәданият, 

кинематогра

фия, туризм 

РПУРдан 

сайлап алу 

ББ79 хезмәт дәүләт 

китапханә 

фондларыннан 

библиографик 

мәгълүмат һәм 

дәүләт 

китапханә 

фондларыннан 

авторлык 

китапханә 

хезмәте 

күрсәтү төре 

Барлык 

формаларны 

исәпкә алып  

Хезмәт 

күрсәтү 

ысулы 

"Интернет

" челтәре 

аша 

читтән 

торып 

Мәдәният 

һәм 

кинематогра

фия 

ОБПУдан 

сайлап 



хокукларына 

кагылмаган 

өлешендә 

мәгълүмат 

бирү 

920000Р.1

6.1.КК15

АА27000 

эш китапханә 

фондын, 

элеккеге 

китапларны  дә 

кертеп, 

тотрыклыланд

ыру, 

реставрациялә

ү һәм 

консервациялә

үне гамәлгә 

ашыру 

- - - - мәдәният, 

кинематогра

фия, туризм 

РПУРдан 

сайлап алу 

920000Р.1

6.1.КК13

АА25000 

эш китапханә 

фондларын, 

шул исәптән 

цифрлы 

форматка 

күчерү 

фондларын да 

кертеп, 

формалаштыру

, исәпкә алу, 

өйрәнү, физик 

сакланышын 

һәм 

куркынычсызл

ыгын тәэмин 

итү 

- - - - мәдәният, 

кинематогра

фия, туризм 

РПУРдан 

сайлап алу 



10. Клуб төрендәге 

учреждениеләр 

920000Р.1

6.1.КК31

АА46000 

эш Үзешчән 

халык иҗатын 

формалаштыру 

һәм клуб 

формирование

ләре 

эшчәнлеген 

оештыру 

- - - - мәдәният, 

кинематогра

фия, туризм 

РПУРдан 

сайлап алу 

11. Сәламәтләндерү – ял 

итү  учреждениеләре 

(лагерьлар) 

АЗ22 хезмәт балалар һәм 

яшьләрнең 

ялын оештыру 

- - булу 

вакыты 

белешмәл

еге 

ОБПУдан 

сайлап алу 

Яшьләр 

сәясәте 

ОБПУдан 

сайлап алу 

700000Р.1

6.1.ЖХ86

АА21000 

эш дәүләт 

(муниципаль) 

милкендәге 

мөлкәтне 

карап тоту 

(эксплуатация

ләү) 

Эш эчтәлеге объектларга 

һәм биналарга 

эксплуатацио

н-техник 

хезмәт 

күрсәтүне 

тәэмин итү, 

шулай ук 

әлеге 

объектларны 

һәм 

биналарны, 

җиһазларны 

һәм 

янәшәдәге 

территорияне 

тиешенчә 

карап тотуны 

тәэмин итү 

Эш 

башкару 

шарты 

даими торак-

коммуналь 

хуҗалык, 

төзекләндерү, 

шәһәр 

төзелеше 

эшчәнлеге, 

төзелеш һәм 

архитектура 

РПУРдан 

сайлап алу 

12. Яшьләр үзәкләре 750000Р.1 эш яшүсмерләрне - - - - Яшьләр РПУРдан 



6.1.МП10

АА27000 

ң һәм 

яшьләрнең 

асоциаль һәм 

деструктив үз-

үзләрен 

тотышын 

профилактикал

ауга 

юнәлтелгән 

чаралар 

оештыру, 

социаль 

куркыныч 

хәлдә булган 

балаларга һәм 

яшьләргә 

ярдәм итү 

сәясәте сайлап алу 

МП11 эш Балаларның, 

яшүсмерләрне

ң һәм 

яшьләрнең 

ялын оештыру 

Ял 

эшчәнлеге 

төре 

РПУРдан 

сайлап алу 

- - Яшьләр 

сәясәте 

РПУРдан 

сайлап алу 

13. Яшәү урыны буенча 

яшүсмерләр клублары 

750000Р.1

6.1.МП10

АА27000 

эш яшүсмерләрне

ң һәм 

яшьләрнең 

асоциаль һәм 

деструктив үз-

үзләрен 

тотышын 

профилактикал

ауга 

юнәлтелгән 

чаралар 

- - - - Яшьләр 

сәясәте 

РПУРдан 

сайлап алу 



оештыру, 

социаль 

куркыныч 

хәлдә булган 

балаларга һәм 

яшьләргә 

ярдәм итү 

МП11 эш Балаларның, 

яшүсмерләрне

ң һәм 

яшьләрнең 

ялын оештыру 

ял итү 

эшчәнлеге 

төре 

РПУРдан 

сайлап алу 

- - Яшьләр 

сәясәте 

РПУРдан 

сайлап алу 

14. Җәмәгать тәртибен 

саклау буенча яшьләр 

(студентлар) 

формированиеләре 

үзәкләре 

920000Р.1

6.1.МП13

АА33000 

эш талантлы һәм 

инициативалы 

яшьләрне 

үстерү 

системасын 

формалаштыру

га, 

яшүсмерләрне

ң һәм 

яшьләрнең -

үзләрен 

күрсәтү өчен 

шартлар 

тудыруга, 

яшүсмерләрне

ң һәм 

яшьләрнең 

иҗади, һөнәри, 

интеллектуаль 

потенциалын 

үстерүгә 

- - - - Яшьләр 

сәясәте 

РПУРдан 

сайлап алу 



юнәлдерелгән 

яшьләр сәясәте 

өлкәсендә 

чаралар 

оештыру 

15. Балалар һәм 

яшьләрнең ялын һәм 

мәшгульлеген оештыру 

үзәкләре 

АЗ22 хезмәт балалар һәм 

яшьләрнең 

ялын оештыру 

- - булу 

вакыты 

белешмәл

еге 

ОБПУдан 

сайлап алу 

Яшьләр 

сәясәте 

ОБПУдан 

сайлап алу 

750000Р.1

6.1.МП12

АА32000 

эш махсуслаштыр

ылган 

(профильле) 

лагерьлар 

эшчәнлеген 

оештыру 

- - - - Яшьләр 

сәясәте 

РПУРдан 

сайлап алу 

16. Үзәкләштерелгән 

бухгалтерия 

690000Р.1

6.1.БУ14

АА48000 

эш автоном һәм 

бюджет 

учреждениеләр

е тарафыннан 

бухгалтерлык 

исәбен алып 

бару, 

бухгалтерлык 

исәбе 

регистрларын 

формалаштыру 

- - - - дәүләт 

(муниципаль) 

финанслары 

белән идарә 

итү, 

бухгалтерлык 

(бюджет) 

исәбен алып 

бару, 

бухгалтерлык 

(финанс) 

хисаплылыгы

н төзү һәм 

тапшыру, 

салым 

консультация

се 

РПУРдан 

сайлап алу 



690000Р.1

6.1.БУ13

АА47000 

эш бюджет һәм 

автоном 

учреждениеләр

нең финанс 

(бухгалтер) 

хисабын 

формалаштыру 

- - - - дәүләт 

(муниципаль) 

финанслары 

белән идарә 

итү, 

бухгалтерлык 

(бюджет) 

исәбен алып 

бару, 

бухгалтерлык 

(финанс) 

хисаплылыгы

н төзү һәм 

тапшыру, 

салым 

консультация

се 

РПУРдан 

сайлап алу 

17. Гражданнарны 

саклау идарәсе, бердәм 

дежур-диспетчерлык 

хезмәтләре 

750000Р.1

6.1.МЧ24

АА15000 

эш халыкны һәм 

территорияләр

не табигый 

һәм техноген 

характердагы 

гадәттән тыш 

хәлләрдән 

яклау (су 

объектларында 

куркынычсызл

ыкны тәэмин 

итүдән тыш) 

эш эчтәлеге халыкның 

куркынычсыз

лыгын тәэмин 

итү (су 

объектларынд

а 

куркынычсыз

лыкны тәэмин 

итүдән тыш) 

- - халыкны һәм 

территориялә

рне табигый 

һәм техноген 

характердагы 

гадәттән тыш 

хәлләрдән 

саклау, янгын 

куркынычсыз

лыгы һәм су 

объектларын

да кешеләр 

иминлеге, 

гражданнар 

оборонасы 

РПУРдан 

сайлап алу 

18. Торак-коммуналь 700000Р.1 эш дәүләт эш эчтәлеге объектларны Эш даими торак- РПУРдан 



хуҗалык, төзекләндерү, 

шәһәр төзелеше 

эшчәнлеге, төзелеш һәм 

архитектура өлкәсендә 

муниципаль 

учреждениеләр 

6.1.ЖХ86

АА22000 

(муниципаль) 

милкендәге 

мөлкәтне 

карап тоту 

(эксплуатация

ләү) 

һәм 

корылмаларн

ы проектлау, 

капиталь һәм 

агымдагы 

ремонтлау, 

реконструкци

яләү һәм төзү 

башкару 

шарты 

коммуналь 

хуҗалык, 

төзекләндерү, 

шәһәр 

төзелеше 

эшчәнлеге, 

төзелеш һәм 

архитектура 

сайлап алу 

700000Р.1

6.1.ЖХ86

АА23000 

эш дәүләт 

(муниципаль) 

милкендәге 

мөлкәтне 

карап тоту 

(эксплуатация

ләү) 

эш эчтәлеге объектлар һәм 

корылмалар 

төзегәндә 

заказчы, 

төзүче 

функцияләрен 

башкару 

буенча эшләр 

Эш 

башкару 

шарты 

даими торак-

коммуналь 

хуҗалык, 

төзекләндерү, 

шәһәр 

төзелеше 

эшчәнлеге, 

төзелеш һәм 

архитектура 

РПУРдан 

сайлап алу 

19. Транспорт һәм юл 

хуҗалыгы өлкәсендә 

муниципаль 

учреждениеләр 

630000Р.1

6.1.ТР23

АА86000 

эш юл эшчәнлеген 

башкарганда 

гомуми 

файдаланудаг

ы автомобиль 

юлларында юл 

хәрәкәте 

иминлеген 

тәэмин итү 

буенча чаралар 

үткәрү 

эш эчтәлеге юл хәрәкәте 

кагыйдәләрен

бозганда, 

светофорларн

ы, юл 

билгеләрен 

һәм юл 

хәрәкәтен 

оештырганда 

кулланыла 

торган башка 

элементларны  

фото - һәм 

видеотеркәү 

аппаратларын

а техник 

- - транспорт 

һәм юл 

хуҗалыгы 

РПУРдан 

сайлап алу 



хезмәт 

күрсәтү 

630000Р.1

6.1.ТР17

АА77000 

эш гомуми 

файдаланудаг

ы җир өсте һәм 

(яки) шәһәр 

яны пассажир 

транспорты 

маршрутларын

да 

пассажирлар 

йөртүне 

оештыру 

эш эчтәлеге килешүләр 

шартлары 

нигезендә 

маршрут 

транспорты 

эшен 

башкаруны 

исәпкә алу 

- - транспорт 

һәм юл 

хуҗалыгы 

РПУРдан 

сайлап алу 

630000Р.1

6.1.ТР17

АА73000 

эш гомуми 

файдаланудаг

ы җир өсте һәм 

(яки) шәһәр 

яны пассажир 

транспорты 

маршрутларын

да 

пассажирлар 

йөртүне 

оештыру 

эш эчтәлеге юл йөрү 

документлары

н әзерләү һәм 

эшләүне 

оештыру; 

билгеләнгән 

тәртиптә 

расписание, 

шулай ук җир 

өсте 

транспорты 

маршрутлары

ның хәрәкәт 

графигын 

эшләү һәм 

килештерү; 

- - транспорт 

һәм юл 

хуҗалыгы 

РПУРдан 

сайлап алу 

630000Р.1

6.1.ТР17

АА74000 

эш гомуми 

файдаланудаг

ы җир өсте һәм 

эш эчтәлеге халыкка 

транспорт 

хезмәте 

- - транспорт 

һәм юл 

хуҗалыгы 

РПУРдан 

сайлап алу 



(яки) шәһәр 

яны пассажир 

транспорты 

маршрутларын

да 

пассажирлар 

йөртүне 

оештыру 

күрсәтүне 

тормышка 

ашыру өчен 

килешүләр 

буенча рөхсәт 

документлары

н бирү, 

алыштыру 

630000Р.1

6.1.ТР17

АА75000 

эш гомуми 

файдаланудаг

ы җир өсте һәм 

(яки) шәһәр 

яны пассажир 

транспорты 

маршрутларын

да 

пассажирлар 

йөртүне 

оештыру 

эш эчтәлеге халыкка 

күрсәтелә 

торган 

транспорт 

хезмәтләрене

ң сыйфатын 

анализлау һәм 

мониторингла

у 

- - транспорт 

һәм юл 

хуҗалыгы 

РПУРдан 

сайлап алу 

630000Р.1

6.1.ТР18

АА76000 

эш гомуми 

файдаланудаг

ы җир өсте һәм 

(яки) шәһәр 

яны һәм (яки) 

шәһәрара һәм 

(яки) 

муниципальар

а пассажир 

транспорты 

маршрутларын

да 

пассажирлар 

йөртүне 

эш эчтәлеге транспорт 

чараларында 

урнаштырылг

ан навигация-

элемтә 

терминаллары

ннан керә 

торган 

глобаль 

навигация 

спутник 

системасы 

мәгълүматлар

ын җыю, 

- - транспорт 

һәм юл 

хуҗалыгы 

РПУРдан 

сайлап алу 



оештыру саклау, 

эшкәртү 

һәм/яки 

мәгълүматлар 

глобаль 

навигация 

спутник 

системасы 

буенча җыю, 

саклау, 

эшкәртү 

630000Р.1

6.1.ТР23

АА87000 

эш гомуми 

файдаланудаг

ы автомобиль 

юлларында юл 

хәрәкәте 

иминлеген 

тәэмин итү 

чараларын 

гамәлгә ашыру 

эш эчтәлеге юл хәрәкәтен 

оештыру, юл 

хәрәкәтен 

оештыру 

буенча 

документлар 

әзерләү 

кагыйдәләре 

нигезендә 

- - транспорт 

һәм юл 

хуҗалыгы 

РПУРдан 

сайлап алу 

900000Р.1

6.1.ЖХ28

АА07000 

эш территорияне 

җыештыру һәм 

шундый ук 

эшчәнлек 

эш эчтәлеге юл хуҗалыгы 

объектларын 

карап тоту 

эш 

күрсәтү 

шартлары 

ел 

дәвамында 

даими 

график 

нигезендә 

торак-

коммуналь 

хуҗалык, 

төзекләндерү, 

шәһәр 

төзелеше 

эшчәнлеге, 

төзелеш һәм 

архитектура 

РПУРдан 

сайлап алу 

900000Р.1

6.1.ЖХ28

АА08000 

эш территорияне 

җыештыру һәм 

шундый ук 

эш эчтәлеге юл хуҗалыгы 

объектларын 

ремонтлау 

Эш 

башкару 

шарты 

ел 

дәвамында 

даими 

торак-

коммуналь 

хуҗалык, 

РПУРдан 

сайлап алу 



эшчәнлек һәм капиталь 

ремонтлау 

график 

нигезендә 

төзекләндерү, 

шәһәр 

төзелеше 

эшчәнлеге, 

төзелеш һәм 

архитектура 

20. Муниципаль бюджет 

һәм казна оешмаларына 

хезмәт күрсәтү 

учреждениеләре 

600000Р.1

6.1.ТР21

АА82000 

эш вазыйфаи 

затларга, 

дәүләт 

органнарына, 

җирле үзидарә 

органнарына 

һәм дәүләт, 

муниципаль 

учреждениеләр

гә транспорт 

хезмәте 

күрсәтүне 

оештыру һәм 

гамәлгә ашыру 

эш эчтәлеге Татарстан 

Республикасы 

норматив 

хокукый 

актларында, 

муниципаль 

берәмлекнең 

җирле 

үзидарә 

органнары 

тарафыннан 

билгеләнгән 

очракларда 

вазыйфаи 

затларга, 

дәүләт 

органнарына, 

җирле 

үзидарә 

органнарына 

һәм дәүләт, 

муниципаль 

учреждениелә

ргә 

автотранспор

т хезмәте 

күрсәтү 

- - транспорт 

һәм юл 

хуҗалыгы 

РПУРдан 

сайлап алу 



630000Р.1

6.1.ТР23

АА86000 

эш юл эшчәнлеген 

башкарганда 

гомуми 

файдаланудаг

ы автомобиль 

юлларында юл 

хәрәкәте 

иминлеген 

тәэмин итү 

буенча чаралар 

үткәрү 

эш эчтәлеге юл хәрәкәте 

кагыйдәләрен

, 

светофорларн

ы, юл 

билгеләрен 

һәм юл 

хәрәкәтен 

оештырганда 

кулланыла 

торган башка 

элементларны 

бозуларны 

фото - һәм 

видеотеркәү 

аппаратларын

а техник 

хезмәт 

күрсәтү 

- - транспорт 

һәм юл 

хуҗалыгы 

РПУРдан 

сайлап алу 

630000Р.1

6.1.ТР17

АА77000 

эш гомуми 

файдаланудаг

ы җир өсте һәм 

(яки) шәһәр 

яны пассажир 

транспорты 

маршрутларын

да 

пассажирлар 

йөртүне 

оештыру 

эш эчтәлеге килешүләр 

шартлары 

нигезендә 

маршрут 

транспорт 

эшен 

башкаруны 

исәпкә алу 

- - транспорт 

һәм юл 

хуҗалыгы 

РПУРдан 

сайлап алу 

630000Р.1

6.1.ТР17

АА73000 

эш гомуми 

файдаланудаг

ы җир өсте һәм 

эш эчтәлеге юл йөрү 

документлары

н әзерләү һәм 

- - транспорт 

һәм юл 

хуҗалыгы 

РПУРдан 

сайлап алу 



(яки) шәһәр 

яны пассажир 

транспорты 

маршрутларын

да 

пассажирлар 

йөртүне 

оештыру 

эшләүне 

оештыру; 

билгеләнгән 

тәртиптә 

расписание, 

шулай ук җир 

өсте 

транспорты 

маршрутлары

ның хәрәкәт 

графигын 

эшләү һәм 

килештерү; 

630000Р.1

6.1.ТР17

АА74000 

эш гомуми 

файдаланудаг

ы җир өсте һәм 

(яки) шәһәр 

яны пассажир 

транспорты 

маршрутларын

да 

пассажирлар 

йөртүне 

оештыру 

эш эчтәлеге халыкка 

транспорт 

хезмәте 

күрсәтүне 

тормышка 

ашыру өчен 

килешүләр 

буенча рөхсәт 

документлары

н бирү, 

алыштыру 

- - транспорт 

һәм юл 

хуҗалыгы 

РПУРдан 

сайлап алу 

630000Р.1

6.1.ТР17

АА75000 

эш гомуми 

файдаланудаг

ы җир өсте һәм 

(яки) шәһәр 

яны пассажир 

транспорты 

маршрутларын

да 

пассажирлар 

эш эчтәлеге халыкка 

күрсәтелә 

торган 

транспорт 

хезмәтләрене

ң сыйфатын 

анализлау һәм 

мониторингла

у 

- - транспорт 

һәм юл 

хуҗалыгы 

РПУРдан 

сайлап алу 



йөртүне 

оештыру 

630000Р.1

6.1.ТР18

АА76000 

эш гомуми 

файдаланудаг

ы җир өсте һәм 

(яки) шәһәр 

яны һәм (яки) 

шәһәрара һәм 

(яки) 

муниципальар

а пассажир 

транспорты 

маршрутларын

да 

пассажирлар 

йөртүне 

оештыру 

эш эчтәлеге транспорт 

чараларында 

урнаштырылг

ан навигация-

элемтә 

терминаллары

ннан керә 

торган 

глобаль 

навигация 

спутник 

системасы 

мәгълүматлар

ын җыю, 

саклау, 

эшкәртү 

һәм/яки 

мәгълүматлар 

глобаль 

навигация 

спутник 

системасы 

буенча җыю, 

саклау, 

эшкәртү 

- - транспорт 

һәм юл 

хуҗалыгы 

РПУРдан 

сайлап алу 

630000Р.1

6.1.ТР23

АА87000 

эш гомуми 

файдаланудаг

ы автомобиль 

юлларында юл 

хәрәкәте 

иминлеген 

эш эчтәлеге юл хәрәкәтен 

оештыру, юл 

хәрәкәтен 

оештыру 

буенча 

документлар 

- - транспорт 

һәм юл 

хуҗалыгы 

РПУРдан 

сайлап алу 



тәэмин итү 

чараларын 

гамәлгә ашыру 

әзерләү 

кагыйдәләре 

нигезендә 

900000Р.1

6.1.ЖХ28

АА07000 

эш территорияне 

җыештыру һәм 

шундый ук 

эшчәнлек 

эш эчтәлеге юл хуҗалыгы 

объектларын 

карап тоту 

эшләр 

күрсәтү 

шартлары 

ел 

дәвамында 

даими 

график 

нигезендә 

торак-

коммуналь 

хуҗалык, 

төзекләндерү, 

шәһәр 

төзелеше 

эшчәнлеге, 

төзелеш һәм 

архитектура 

РПУРдан 

сайлап алу 

900000Р.1

6.1.ЖХ28

АА08000 

эш территорияне 

җыештыру һәм 

шундый ук 

эшчәнлек 

эш эчтәлеге юл хуҗалыгы 

объектларын 

ремонтлау 

һәм капиталь 

ремонтлау 

Эш 

башкару 

шарты 

ел 

дәвамында 

даими 

график 

нигезендә 

торак-

коммуналь 

хуҗалык, 

төзекләндерү, 

шәһәр 

төзелеше 

эшчәнлеге, 

төзелеш һәм 

архитектура 

РПУРдан 

сайлап алу 

690000Р.1

6.1.БУ14

АА47000 

эш автоном һәм 

бюджет 

учреждениеләр

е тарафыннан 

бухгалтерлык 

исәбен алып 

бару, 

бухгалтерлык 

исәбе 

регистрларын 

формалаштыру 

- - - - дәүләт 

(муниципаль) 

финанслары 

белән идарә 

итү, 

бухгалтерлык 

(бюджет) 

исәбен алып 

бару, 

бухгалтерлык 

(финанс) 

РПУРдан 

сайлап алу 



хисаплылыгы

н төзү һәм 

тапшыру, 

салым 

консультация

се 

690000Р.1

6.1.БУ13

АА47000 

эш бюджет һәм 

Автоном 

учреждениеләр

нең финанс 

(бухгалтер) 

хисабын 

формалаштыру 

- - - - дәүләт 

(муниципаль) 

финанслары 

белән идарә 

итү, 

бухгалтерлык 

(бюджет) 

исәбен алып 

бару, 

бухгалтерлык 

(финанс) 

хисаплылыгы

н төзү һәм 

тапшыру, 

салым 

консультация

се 

РПУРдан 

сайлап алу 

 

 


