
 

«Югары Ослан муниципаль районы муниципаль 

мҽдҽният учреждениелҽре тарафыннан физик һҽм 

юридик затларга кҥрсҽтелҽ торган тҥлҽҥле 

хезмҽтлҽр турында» 2013 ел, 25 февраль, 188 нче 

карары белҽн расланган Югары Ослан 

муниципаль районы муниципаль мҽдҽният 

учреждениелҽре тарафыннан физик һҽм юридик 

затларга кҥрсҽтелҽ торган тҥлҽҥле хезмҽтлҽр 

турындагы Нигезлҽмҽгҽ ҥзгҽрешлҽр һҽм 

ҿстҽмҽлҽр кертҥ хакында 

 

2019 елның 05 ноябрендҽге 02-07-02 номерлы Прокуратура протесты һҽм  

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 27 

июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (2018 елның 29 июнендҽге ҿстҽмҽлҽр 

һҽм ҥзгҽрешлҽр белҽн) нигезендҽ һҽм Югары Ослан муниципаль районы муниципаль 

мҽдҽният учреждениелҽре тарафыннан тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ практикасын 

тҽртипкҽ салу максатларында Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 

 

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2013 елның 25 февралендҽге 188 номерлы карары (Башкарма 

комитетның 2014 елның 2 маендагы 613 номерлы карары белҽн расланган ҿстҽмҽлҽр 

һҽм ҥзгҽрешлҽр белҽн) белҽн расланган Югары Ослан муниципаль районы 

муниципаль мҽдҽният учреждениелҽре тарафыннан физик һҽм юридик затларга 

кҥрсҽтелҽ торган тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ турындагы Нигезлҽмҽгҽ (алга таба – 

Нигезлҽмҽ) ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертергҽ, аларны 1 нче Кушымта нигезендҽ 

яңа редакциядҽ бҽян итҽргҽ. 

2. «Югары Ослан муниципаль районы мҽдҽният бҥлеге» муниципаль казна 

учреждениесенҽ ведомство буйсынуындагы муниципаль мҽдҽният 

учреждениелҽрендҽ тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ бҽялҽрен һҽм кҥлҽмнҽрен эшлҽҥ, 

булдыру һҽм мониторинглау процессын җайга салырга. 

    20.11.2019                                                                   1179 



    3. Ҽлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында 

урнаштырырга. 

     4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны Башкарма комитет җитҽкчесенең 

социаль-мҽдҽни мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасары Г. Ф. Камалетдиновага йҿклҽргҽ. 

 

 

 

Башкарма комитет җитҽкчесе                     В.С. Тимиряев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 нҿсхҽдҽ 
ҽзерлҽде һҽм 
бастырды 
Р.З. Нефедова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Югары Ослан муниципаль районы 
                                                                     Башкарма комитетының  
                                                                     2019 елның 20 ноябренең 1179нчы номерлы  
                                                                     карары белҽн расланган  

                      1 нче Кушымта 
 

 
                       «Килештерелде» 
 «Югары Ослан муниципаль 
районының мҽдҽният бҥлеге» 
МКУ җитҽкчесе 
______________Г.Т. Абдуллина 
«____» _________2019 ел 
 

 

 

 

 

                                  «Раслыйм» 

«Югары Ослан муниципаль 

районының ҤКС» МБУ директоры 

_____________ Л.Т. Галимуллина 

«____» _________2019 ел 
 

 
 «Югары Ослан муниципаль районының Ҥзҽклҽштерелгҽн клуб системасы» 

муниципаль бюджет учреждениесе тарафыннан  
тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ тҽртибе турында  

НИГЕЗЛҼМҼ 
 

                    1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 
 

    1.1.  Югары Ослан муниципаль районының муниципаль мҽдҽният учреждениелҽре 
тарафыннан физик һҽм юридик затларга тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ турындагы 
Нигезлҽмҽ (алга таба-Нигезлҽмҽ) тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ эшлҽнде. 
Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр «Югары Ослан муниципаль районының Ҥзҽклҽштерелгҽн клуб 
системасы» муниципаль бюджет учреждениесеннҽн файдаланучыларга бюджеттан 
тыш финанслау кысаларында кҥрсҽтелҽ һҽм тҥбҽндҽге документлар белҽн җайга 
салына торган инициативалы эшчҽнлек формасы булып торалар: 

 Россия Федерациясе Граждан һҽм Бюджет кодексы; 

 Россия Федерациясе Салым кодексы; 

  «Коммерцияле булмаган оешмалар турында» 1996 елның 12 гыйнвары  7-ФЗ 
номерлы Федераль закон (2018 елның 29 июлендҽге ҿстҽмҽлҽр һҽм 
ҥзгҽрешлҽр белҽн); 

 Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексы; 

 «Кулланучылар хокукларын яклау турында» 1992 елның  7 февралендҽге 2300-
1 номерлы Россия Федерациясе Законы (2018 елның  4 июнендҽге ҿстҽмҽлҽр 
һҽм ҥзгҽрешлҽр белҽн); 

 «Мҽгълҥмат, мҽгълҥмат технологиялҽре һҽм мҽгълҥматны яклау турында» 
2006 елның 27 июлендҽге 49-ФЗ номерлы Федераль закон (2018елның 19 
июлендҽге 211-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн расланган ҿстҽмҽлҽр һҽм 
ҥзгҽрешлҽр белҽн); 

 Россия Федерациясенең Мҽдҽният турында 1992 елның 9 октябрендҽге 3612-1 
номерлы законнары нигезлҽре (2017 елның 5 декабрендҽге ҿстҽмҽлҽр һҽм 
ҥзгҽрешлҽр белҽн); 

 «Бухгалтерлык исҽбе турында» 1996 елның 21 декабрендҽге 129-ФЗ номерлы 
Федераль закон (2018 елның 29 июлендҽге ҿстҽмҽлҽр һҽм ҥзгҽрешлҽр белҽн); 

 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 1995 елның 26 июнендҽге 609 номерлы 
карары белҽн расланган хуҗалык эшчҽнлеге нигезлҽре, мҽдҽният һҽм сҽнгать 



оешмаларын финанслау турындагы Нигезлҽмҽ (2002 елның 23 декабрендҽге 
ҿстҽмҽлҽр һҽм ҥзгҽрешлҽр белҽн); 

 Югары Ослан муниципаль районы Уставы; 

 «Югары Ослан муниципаль районының Ҥзҽк клуб системасы» муниципаль 
бюджет учреждениесе Уставы (2018 елның 13 октябрендҽге ҿстҽмҽлҽр һҽм 
ҥзгҽрешлҽр белҽн). 

   1.2. Учреждениедҽн файдаланучыларга тҥлҽҥ хезмҽтлҽре тҥбҽндҽге максат белҽн 
кҥрсҽтелҽ: 
 - халыкның ял вакытын оештыруга булган ихтыяҗларын тулысынча канҽгатьлҽндерҥ; 
- шҽхеснең һҽрьяклап, иҗади, кҥпкырлы ҥсешендҽ, ҥсеп килҥче буынны тҽрбиялҽҥдҽ; 
- хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне тҽэмин итҥ, ҥстерҥ һҽм аларның сыйфатын яхшырту ҿчен 
ҿстҽмҽ финанс чараларын җҽлеп итҥ; 
- мҽдҽният учреждениелҽренең матди-техник базасын ныгыту. 
Ҽлеге Нигезлҽмҽ Учреждениенең барлык клубларына да тарала. 
   1.3. Нигезлҽмҽ Учреждениенең тҥлҽҥле хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрен оештыруның һҽм 
кҥрсҽтҥнең бердҽй тҽртибен һҽм кҥрсҽтелгҽн тҥлҽҥле хезмҽтлҽр ҿчен алынган 
акчаларны бҥлҥне билгели. 
   1.4. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр-ул учреждение тарафыннан физик һҽм юридик затларга 
(алга таба текст буенча - кулланучылар) гарантиялҽнгҽн социаль хезмҽтлҽр 
кҥлҽменнҽн тыш тҥлҽҥсез кҥрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрнең ҥтемлелеген һҽм 
сыйфатын саклап калганда халыкка кҥрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽр.  
   1.5. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр керемне арттыруга һҽм базар ихтыяҗы (базар юнҽлешле) 
тотрыклы булган хезмҽтлҽр спектрын киңҽйтҥгҽ юнҽлдерелгҽн. 
   1.6. Учреждение «Типлаштырылган» һҽм «Башка» хезмҽтлҽр кҥрсҽтҽ ала. Тҥлҽҥле 
хезмҽтлҽр исемлеге Учреждение директоры тарафыннан раслана (1нче кушымта). 
   1.7. Учреждение «Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр исемлеге» нигезендҽ тҥлҽҥле хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҽ. 
   1.8. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр исемлеге бюджеттан финанслана торган тҿп хезмҽтнең, 
эшчҽнлекнең, кулланучылар ихтыяҗының, учреждениенең мҿмкинлеклҽренең 
тҥлҽҥсез булуын исҽпкҽ алып тҿзелҽ һҽм аңа агымдагы базар конъюнктурасы 
контекстында системалы рҽвештҽ тҿзҽтмҽлҽр кертелҽ. 
 

2. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ тҽртибе. 
 
   2.1. Учреждение Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы һҽм Югары Ослан 
муниципаль районының закон һҽм башка норматив хокукый актларында каралган 
очракларда тҥлҽҥле хезмҽт кҥрсҽтҥне гамҽлгҽ ашырырга хокуклы. 
   2.2. Учреждение Уставында ҽлеге эшчҽнлек тҿре каралган булса, Учреждение 
тҥлҽҥле хезмҽт кҥрсҽтҥ хокукына ия. 
   2.3. Ҿстҽмҽ тҥлҽҥле хезмҽтлҽр ҿчен тҥлҽҥ кулланучы тарафыннан акчалата 
(журнал-реестрда теркҽлеп, китапханҽ хезмҽткҽре тарафыннан билгелҽнгҽн 
ҥрнҽктҽге квитанциялҽр биреп) башкарыла. 
   2.4. Аккумуляциялҽҥче акчалар ай саен «Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы мҽдҽният бҥлеге» МКУ бухгалтериясенҽ тапшырыла, анда 
ҥзҽклҽштерелгҽн рҽвештҽ аларның аналитик учеты алып барыла. 
   2.5. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽн Учреждение тарафыннан алынган керемнҽр 
аерым махсус счетта исҽпкҽ алына һҽм аның мҿстҽкыйль карамагына керҽ. 
 
                                       3. Тҥлҽҥле хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ бҽялҽрне билгелҽҥ 
 



   3.1. Учреждение кҥрсҽтҽ торган тҥлҽҥле хезмҽтлҽргҽ бҽялҽр Россия 
Федерациясенең, Россия Федерациясе субъектларының һҽм җирле ҥзидарҽ 
органнарының гамҽлдҽге законнары нигезендҽ һҽм хезмҽт берҽмлегенҽ 
ҥзкыйммҽтен билгелҽҥ процессы нигезендҽ билгелҽнҽ. 
   3.2. Учреждение кҥрсҽтҽ торган тҥлҽҥле хезмҽтлҽргҽ бҽялҽр тҥбҽндҽгелҽр 
нигезендҽ исҽплҽнҽ: 
     хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең икътисадый нигезлҽнгҽн ҥзкыйммҽте; 
     учреждениенең матди базасын ҥстерҥ һҽм камиллҽштерҥ мҿмкинлеклҽре; 
     тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ тотрыклы базар ихтыяҗы барлыкка килгҽн 
Учреждение эшенең рентабельлеге; 
   3.3. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽрнең бҽясе калькуляция тҥбҽндҽгелҽрне исҽпкҽ алып тҿзелҽ: 
  матди һҽм хезмҽт чыгымнары; 
  ҿстҽмҽ чыгымнар; 
  нигезле табыш.  
   3.4. Исҽп-хисап бҽясе кулланучылар ихтыяҗын канҽгатьлҽндермҽгҽн очракта, 
Учреждение ҥз боерыгы белҽн "Мҽдҽният турында Россия Федерациясе законнары 
нигезлҽре"нең 52 маддҽсе нигезендҽ кулланучылар ихтыяҗына туры китереп 
бҽялҽрне мҿстҽкыйль билгелҽргҽ хокуклы. 
   3.5. Тҥлҽҥле хезмҽт кҥрсҽтҥлҽргҽ гамҽлдҽге бҽялҽрне ҥзгҽртҥ Учреждениенең ҥзе 
тарафыннан башкарыла. 
   3.6. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр бҽясен яңадан карау ҿчен тҥбҽндҽгелҽр нигез була: 
   кулланучылар ихтыяҗын арттыру; 
   тышкы факторлар китереп чыгарган хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ чыгымнарның иң кҥбе 5% 
артуы (кимҥе); 
   Россия Федерациясенең гамҽлдҽге законнарында конкрет хезмҽтлҽр җитештерҥдҽ 
эшлҽҥче хезмҽткҽрлҽргҽ хезмҽт ҿчен тҥлҽҥ формалары һҽм принцибы ҥзгҽрҥ. 
  3.7. Югарыда санап кителгҽн факторларның берсе генҽ булса да, тҥлҽҥле 
хезмҽтлҽргҽ бҽялҽрне ҥзгҽртҥ турындагы мҽсьҽлҽне карау ҿчен нигез булып тора. 

 
4. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр буенча 

 керемнҽр һҽм чыгымнар сметасын формалаштыру һҽм ҥтҽҥ 
 

   4.1. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥлҽмен, максатчан юнҽлешне һҽм эшчҽнлекнең керем 
китерҽ торган эшчҽнлегеннҽн алынган акчаларны квартал буенча бҥлҥне билгели 
торган тҿп планлы документ - керемнҽр һҽм чыгымнар сметасы, ул Учреждение 
керемнҽре һҽм чыгымнары сметасының состав ҿлеше булып тора. 
   4.2. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽн алынган акчалар кулланыла: 
     ҿлешчҽ ваклап сату челтҽрендҽ, шулай ук предприятие, учреждение эшчҽнлеге 
ҿчен кирҽкле җиһазлар һҽм башка чараларны акчалата исҽп-хисап буенча сатып 
алу ҿчен; 
    клубның матди-техник базасын ныгыту ҿчен; 
    товар-матди запаслар сатып алу ҿчен; 
    җиһазлар һҽм инвентарь сатып алу ҿчен; 
    ремонт ҥткҽрҥ ҿчен; 
    хезмҽт хакына. 
4.3. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽн кергҽн керемнҽр расланган сметага туры 
китереп тотыла. 
    4.4. Алдагы елның бюджеттан тыш акчаларының калдыгы агымдагы елның 1 
гыйнварына булган калдык буларак исҽпкҽ алынырга тиеш һҽм Учреждениенең 
керемнҽре һҽм чыгымнары сметасында исҽпкҽ алына. 



   4.5. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽн кергҽн керемнҽрнең 75% ы хезмҽт хакына 
җибҽрелҽ. 

 
 

5. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽрне кулланучы һәм башкаручының ҥзара йҿклҽмҽлҽре һҽм 

җаваплылыгы 
 

       5.1. Учреждение кулланучыга кҥрсҽтелгҽн хезмҽтлҽр турында "Кулланучы 
хокукларын яклау турында" РФ законының 10 нчы маддҽсе талҽплҽренҽ туры килҽ 
торган кирҽкле һҽм дҿрес мҽгълҥматны ҥз вакытында бирергҽ тиеш. 
       5.2. Учреждение кҥзҽтҥ ҿчен уңайлы урында тҥбҽндҽге белешмҽлҽр булган 
мҽгълҥматны урнаштыра: 
   - Учреждениенең исеме һҽм юридик адресы; 
   - Учреждениенең эш режимы; 
   - Муниципаль Учреждениенең  Гамҽлгҽ куючысы адресы һҽм телефоны; 
   - тҥлҽҥле хезмҽтлҽр исемлеге; 
   -  хезмҽтлҽргҽ бҽялҽр прейскуранты;  

      - Югары Ослан муниципаль районының Ҥзҽк клуб системасы» муниципаль бюджет 
учреждениесе тарафыннан тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ тҽртибе турында Нигезлҽмҽ. 

   5.3. Тҥлҽҥле хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне кулланучылар Учреждение директоры 
тарафыннан расланган "Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр исемлеге" нигезендҽ хезмҽт ҿчен 
тҥлҽргҽ тиеш. 
   5.4. Кулланучылар һҽм Учреждение арасында барлыкка килҽ торган дҽгъвалар 
һҽм бҽхҽслҽр яклар килешҥе яисҽ суд тҽртибендҽ Россия Федерациясе законнары 
нигезендҽ хҽл ителҽ. 
    5.5. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽрне оештыруны һҽм аларның сыйфатын, шулай ук бҽялҽр 
дисциплинасын ҥтҽҥне ҥз компетенциялҽре чиклҽрендҽ муниципаль берҽмлек 
администрациясе бҥлекчҽлҽре һҽм Россия Федерациясе законнары һҽм башка 
хокукый актлары һҽм җирле ҥзидарҽ органнары нигезендҽ ҽлеге функциялҽр 
йҿклҽнгҽн башка дҽҥлҽт органнары һҽм оешмалар тикшереп тора. 
   5.6. Керемнҽр һҽм финанс агымнарының ҥтҽ кҥренмҽлелеген тҽэмин итҥ 
турындагы мҽгълҥматның дҿреслеген тикшереп тору ҿчен, Учреждение 
администрациясе хезмҽт кҥрсҽткҽн  акчаларны ай саен аларны ҥзҽклҽштереп 
исҽпкҽ алып баручы «Югары Ослан районы Мҽдҽният бҥлеге» МКУ бухгалтерия 
кассасында тапшырырга тиеш. 
   5.7. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽн алынган акчалардан файдаланган ҿчен 
«Югары Ослан муниципаль районының ҥзҽклҽштерелгҽн клуб системасы» МБУ 
директоры шҽхсҽн җаваплы. 
   5.8. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽрне оештыру, гамҽлгҽ ашыру һҽм аларның сыйфаты ҿчен 
«Югары Ослан муниципаль районының ҥзҽклҽштерелгҽн клуб системасы» МБУ 
администрациясе, структур бҥлекчҽлҽр җитҽкчелҽре, функциональ башкаручылар 
җаваплы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Югары Ослан муниципаль районы 
                                                                                    Башкарма комитетының  
                                                                                    2019 елның 20 ноябренең 1179 нчы 
                                                                                    номерлы карары белҽн расланган  

                      1 нче Кушымта 
 

                                                                                                                            «Раслыйм» 

                                                                                      «Югары Ослан муниципаль  

                                                                                      районының  ҤКС» МБУ директоры  

                                                                                      _____________Л.Т. Галимуллина 

                                                                                     «____» _________2019 ел 
 

«Югары Ослан муниципаль районының Ҥзҽклҽштерелгҽн клуб системасы» 
муниципаль бюджет учреждениесенең тҥлҽҥле хезмҽтлҽр исемлеге 

 

№ Хезмҽт кҥрсҽтҥ исеме Хезмҽт кҥрсҽтҥ бҽясе 

1. Яшьлҽр дискотекасы. 50.00/кеше. 

2. Бҽйрҽм дискотекасы. 100,00-150,00/кеше 

3. Халыкның тҿрле категориялҽре ҿчен ял кичҽсе 

(яшьлҽр, яшҥсмерлҽр, ҿлкҽннҽр, пенсионерлар). 

200,00-300,00/кеше. 

4. Театрлаштырылган тамаша (спектакль, мюзикл, 
концертлар һҽм башка тҿрле тамаша чаралары). 

150,00/ кеше 

5. Аниматорлар катнашында Яңа ел 

театральлҽштерелгҽн (комплекслы) чаралар. 

250,00/ кеше 

6. Вакытлыча файдалануга бина бирҥ (туй, юбилей, 

һҿнҽри бҽйрҽмнҽр ҥткҽрҥ, презентациялҽр, 

сҽҥдҽ) 

8000,00/24 сҽгать 

7. Вакытлыча файдалануга тавыш чыгара  торган 

аппаратураны бирҥ (туй, юбилей, һҿнҽри 

бҽйрҽмнҽр). 

3000,00/6 сҽгать 

8. Коммерция нигезендҽ чаралар ҥткҽрҥ 

максатында вакытлыча файдалануга бина бирҥ 

(концерт программалары, театр куелышлары, 

цирк тамашалары, презентациялҽр, сҽҥдҽ һҽм 

тд.). 

касса җыемыннан 20% 

9. Шҽхси кҥчмҽ чараларны оештыру һҽм ҥткҽрҥ 
буенча хезмҽт кҥрсҽтҥ (музыкаль бизҽлеш, ут 
бизҽлеше) 

1000,00/ сҽгать 

10. Савыт-саба комплектын вакытлыча файдалануга 

бирҥ. 

2000,00 

11. Бина янындагы территорияне вакытлыча 

файдалануга бирҥ (сҽҥдҽ, аттракционнар, 

реклама чаралары һҽм башкалар). 

500,00/ сҽгать 

12. Тавышлар (мҽгълҥматлар һҽм язмаларны 
эшкҽртҥ хезмҽтлҽре - тавыш операторы белҽн 
килешҥлҽр буенча), видеороликлар 

500,00/ сҽгать 



фонограммасы. 

13. Массакҥлҽм чараларда визуаль һҽм тавыш 
реклама хезмҽтлҽрен лазер, кинопроектор, 
тавыш хҽбҽр итҥ юлы белҽн бирҥ.  
*реклама урнаштыру мҿмкинлеге оператор белҽн 
килешҽ 

500,00/1 реклама 

14. Сценарийны эшлҽҥ 3000,00 

15. Чара ҥткҽрҥ (алып баручының эше - 5 сҽгать) 6000,00 

16. Чараның сҽнгати бизҽлеше 5000,00 

17. Тавыш һҽм проецлау җиһазларын техник тҽэмин 
итҥ (5 сҽгать) 

5000,00 

18. Лазерлы шоу 10000,00 

19. Дизайн, мҿхер эшлҽҥ һҽм тарату (афишалар, 
игълан, реклама - 10 шт.) 

1500,00 

20. Балалар бҥлмҽсенҽ булу 50,00/кеше. 

21. Бинаны балалар бҽйрҽмнҽрен ҥткҽрҥ ҿчен 
арендага бирҥ 

500,00/ сҽгать 

22. Балалар программасын алып баручы /аниматор 
эше 

1500,00/ сҽгать 

23. Кинофильмнар, мультфильмнар кҥрсҽтҥ 50,00- 1 балалар билеты 
100,00-1 ҿлкҽннҽр билеты 

24. Кулдан эшлҽнгҽн ҽйберлҽр (эшлҽнмҽлҽр) 
ҽзерлҽҥ буенча мастер-класслар 

100,00-250,00/кеше 

25. 
 

Сҽхнҽ, мҽдҽният һҽм башка җиһазларны 
прокатка бирҥ 

300,00/3 кҿн 

26. Коллективларда, студиялҽрдҽ индивидуаль 
укыту 

500,00/дҽрес 

27. Концерт эшчҽнлеге 50,00/ кеше. 

28. Ҥзешчҽн сҽнгать коллективларын, аерым 
башкаручыларны гаилҽ һҽм гражданлык 
бҽйрҽмнҽре, тантаналары ҿчен бирҥ 

2000,00 

29. Дизайн хезмҽтлҽре, бҽйрҽмнҽрне бизҽҥ, 
арендага декор 

1000,00-5000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Югары Ослан муниципаль районы 

                                                                                 Башкарма комитетының  
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                      2 нче Кушымта 
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                           «Раслыйм»     
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«ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ҤЗҼКЛҼШТЕРЕЛГҼН 

КИТАПХАНҼЛҼР СИСТЕМАСЫ» МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ 

ТАРАФЫННАН ТҤЛҼҤЛЕ ХЕЗМҼТЛҼР КҤРСҼТҤ ТҼРТИБЕ ТУРЫНДА 

НИГЕЗЛҼМҼ 

                                  

                       1. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

    1.1. ТҤЛҼҤЛЕ ХЕЗМҼТЛҼР «ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ҤЗҼКЛҼШТЕРЕЛГҼН 

КИТАПХАНҼЛҼР СИСТЕМАСЫ» МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕСЕННҼН 

ФАЙДАЛАНУЧЫЛАРГА БЮДЖЕТТАН ТЫШ ФИНАНСЛАУ КЫСАЛАРЫНДА КҤРСҼТЕЛҼ ҺҼМ 

ТҤБҼНДҼГЕ ДОКУМЕНТЛАР БЕЛҼН ҖАЙГА САЛЫНУЛЫ ИНИЦИАТИВАЛЫ ЭШЧҼНЛЕК РҼВЕШЕ 

БУЛЫП ТОРА: 
     - РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ГРАЖДАН ҺҼМ БЮДЖЕТ КОДЕКСЫ; 
     -  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ САЛЫМ КОДЕКСЫ;  
     - «КОММЕРЦИЯЛЕ БУЛМАГАН ОЕШМАЛАР ТУРЫНДА» 12.01.1996 ЕЛ, 7-ФЗ НОМЕРЛЫ 

ФЕДЕРАЛЬ ЗАКОН; 
    - АДМИНИСТРАТИВ ХОКУК БОЗУЛАР ТУРЫНДА РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ КОДЕКСЫ; 
   - «КУЛЛАНУЧЫЛАР ХОКУКЛАРЫН ЯКЛАУ ТУРЫНДА» 07.02.1992 ЕЛ, 2300-1 НОМЕРЛЫ 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ЗАКОНЫ (04.06.2018 ЕЛДАГЫ ҾСТҼМҼЛҼР ҺҼМ ҤЗГҼРЕШЛҼР 

БЕЛҼН); 
   - «МҼГЪЛҤМАТ, МҼГЪЛҤМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛҼРЕ ҺҼМ МҼГЪЛҤМАТНЫ ЯКЛАУ ТУРЫНДА» 2006 

ЕЛНЫҢ 27 ИЮЛЕНДҼГЕ 49-ФЗ НОМЕРЛЫ ФЕДЕРАЛЬ ЗАКОН (2018 ЕЛНЫҢ 19 ИЮЛЕНДҼГЕ 

211-ФЗ НОМЕРЛЫ -ФЕДЕРАЛЬ ЗАКОН БЕЛҼН РАСЛАНГАН ҾСТҼМҼЛҼР ҺҼМ ҤЗГҼРЕШЛҼР 

БЕЛҼН); 
   - «МҼДҼНИЯТ ТУРЫНДА РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ЗАКОННАРЫ НИГЕЗЛҼРЕ» 1992 ЕЛНЫҢ 9 

ОКТЯБРЕНДҼГЕ 3612-1 НОМЕРЛЫ РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ЗАКОНЫ (2017 ЕЛНЫҢ 5 

ДЕКАБРЕНДҼГЕ ҾСТҼМҼЛҼР ҺҼМ ҤЗГҼРЕШЛҼР БЕЛҼН) ; 
   - «КИТАПХАНҼ ЭШЕ ТУРЫНДА» 29.12.1994 ЕЛ, № 78-ФЗ ФЕДЕРАЛЬ ЗАКОН (2016 ЕЛНЫҢ 3 

ИЮЛЕНДҼГЕ ҤЗГҼРЕШЛҼР ҺҼМ ҾСТҼМҼЛҼР БЕЛҼН); 



   - «КИТАПХАНҼЛҼР ҺҼМ КИТАПХАНҼ ЭШЕ ТУРЫНДА» 1998 ЕЛНЫҢ 21 ОКТЯБРЕНДҼГЕ 1818 

НОМЕРЛЫ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАКОНЫ (2017 ЕЛНЫҢ 13 НОЯБРЕНДҼГЕ ҤЗГҼРЕШЛҼР 

ҺҼМ ҾСТҼМҼЛҼР БЕЛҼН); 
   - «БУХГАЛТЕР ИСҼБЕ ТУРЫНДА» 21.11.1996 ЕЛ, 129-ФЗ НОМЕРЛЫ  ФЕДЕРАЛЬ ЗАКОН 

(29.07.2018ҾСТҼМҼЛҼР ҺҼМ ҤЗГҼРЕШЛҼР БЕЛҼН), 
     - РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ХҾКҤМҼТЕНЕҢ 1995 ЕЛНЫҢ 26 ИЮНЕНДҼГЕ 609 НОМЕРЛЫ 

КАРАРЫ ( 2002 ЕЛНЫҢ 23 ДЕКАБРЕНДҼГЕ ҾСТҼМҼЛҼР ҺҼМ ҤЗГҼРЕШЛҼР БЕЛҼН) БЕЛҼН 

РАСЛАНГАН ХУҖАЛЫК ЭШЧҼНЛЕГЕ НИГЕЗЛҼРЕ ҺҼМ МҼДҼНИЯТ ҺҼМ СҼНГАТЬ ОЕШМАЛАРЫН 

ФИНАНСЛАУ ТУРЫНДА НИГЕЗЛҼМҼ; 
   -  ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ УСТАВЫ;   
   - «ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ҤЗҼКЛҼШТЕРЕЛГҼН КИТАПХАНҼЛҼР СИСТЕМАСЫ» 

МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ УСТАВЫ (2018 ЕЛНЫҢ 13 ОКТЯБРЕНДҼ КЕРТЕЛГҼН 

ҤЗГҼРЕШЛҼР БЕЛҼН).  
    1.2. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр Учреждение файдаланучыларына тҥбҽндҽге максаттан 
кҥрсҽтелҽ: 
    - аларның ҿстҽмҽ ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерҥгҽ хокукын тормышка ашыру; 
    - файдаланучыларга нҽтиҗҽле ярдҽм кҥрсҽтҥ спектрын киңҽйтҥ; 
    - китапханҽ хезмҽте кҥрсҽтҥнең уңайлылыгын кҥтҽрҥ; 
    - булган ресурс потенциалын куллануны интенсификациялҽҥ; 
    - китапханҽ учреждениесенең матди-техник базасын ныгыту ; 
     - ҽлеге Нигезлҽмҽ Учреждениенең барлык китапханҽлҽренҽ кагыла.   
     1.3. Нигезлҽмҽ Учреждениенең тҥлҽҥле хезмҽтлҽрен оештыру һҽм бирҥ, 
кҥрсҽтелгҽн тҥлҽҥле хезмҽтлҽр ҿчен алынган акчаларны бҥлҥнең бердҽм тҽртибен 
билгели. 
      1.4.   Тҥлҽҥ хезмҽтлҽре - физик һҽм юридик затларга (алга таба - текст буенча 
кулланучылар)  тиешле тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽр, кҥрсҽтелҽ 
торган хезмҽтлҽрнең һҽркем файдалана алырлык һҽм сыйфаты сакланганда, 
халыкка гарантиялҽнгҽн социаль хезмҽтлҽр кҥлҽмнҽреннҽн тыш кҥрсҽтелҽ торган 
хезмҽтлҽр. 
     1.5. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр керемнҽрне арттыруга һҽм тҽкъдим ителҽ торган 
хезмҽтлҽр спектрын киңҽйтҥгҽ юнҽлдерелгҽн, аларга тотрыклы базар ихтыяҗы 
барлыкка килгҽн (базар юнҽлешле). 
     1.6.     Учреждение «Типик» һҽм « Типик булмаган хезмҽтлҽр » хезмҽт кҥрсҽтҽ ала. 
Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр исемлеге Учреждение директоры тарафыннан раслана (1нче 
кушымта). 
     1.7. Учреждение тарафыннан тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге максатлардан 
башкарыла: 
- гражданнарның ҿстҽмҽ ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерҥгҽ хокукын тормышка ашыру; 
- китапханҽ хезмҽте кҥрсҽтҥнең уңайлылыгын арттыру ; 
 - файдаланучыларга нҽтиҗҽле ярдҽм кҥрсҽтҥ спектрын киңҽйтҥ ; 
- булган ресурс потенциалын куллануны интенсификациялҽҥ. 
      1.8. Учреждение «Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр исемлеге» нигезендҽ тҥлҽҥле хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҽ. 
     1.9. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр исемлеге бюджеттан финанслана торган тҿп, эшчҽнлек, 
кулланучылар ихтыяҗын, китапханҽнең мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып тҿзелҽ һҽм 
агымдагы базар конъюнктурасы контекстында системалы рҽвештҽ тҿзҽтмҽлҽр 
кертелҽ. 
 
                              2. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ тҽртибе. 

 



     2.1. Учреждение Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының һҽм    
Югары Ослан муниципаль районының закон һҽм башка норматив хокукый актларында 
каралган очракларда тҥлҽҥле хезмҽт кҥрсҽтҽ ала. 

     2.2. Учреждениенең ҽлеге эшчҽнлек тҿре Учреждение Уставы белҽн каралган 
очракта тҥлҽҥле хезмҽт кҥрсҽтҥ хокукына ия. 

     2.3. Ҿстҽмҽ тҥлҽҥле хезмҽтлҽр ҿчен тҥлҽҥ кулланучы тарафыннан акчалата 
башкарыла (журналда теркҽлеп, китапханҽ хезмҽткҽре тарафыннан билгелҽнгҽн ҥрнҽктҽге 
квитанциялҽр бирелҽ). 

     2.4. Акчалар ай саен акт буенча «Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы мҽдҽният бҥлеге» МКУ бухгалтериясенҽ тапшырыла, анда аларны 
ҥзҽклҽштерелгҽн аналитик исҽпкҽ алу алып барыла. 

     2.5. Учреждение тарафыннан тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽн алынган керемнҽр 
аерым махсус исҽп-хисапта исҽпкҽ алына һҽм аның мҿстҽкыйль кҥрсҽтмҽсенҽ керҽ. 

 
3. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽргҽ бҽя хасил итҥ 

 
    3.1. Учреждение тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган тҥлҽҥле хезмҽтлҽргҽ бҽялҽр 

Россия Федерациясенең, РФ субъектларының һҽм җирле ҥзидарҽ органнарының 
гамҽлдҽге законнары нигезендҽ һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ берҽмлегенҽ ҥзкыйммҽтне билгелҽҥ 
процессы нигезендҽ билгелҽнҽ. 

    3.2. Учреждение тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган тҥлҽҥле хезмҽтлҽргҽ бҽялҽр 
тҥбҽндҽге  нигездҽ исҽплҽнҽ: 

   - хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең икътисадый нигезлҽнгҽн ҥзкыйммҽте ; 
   - Учреждениенең матди базасын ҥстерҥ һҽм камиллҽштерҥ мҿмкинлеклҽре; 
   - тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ Учреждение эшенең рентабельлеге тотрыклы 

базар ихтыяҗы барлыкка килгҽн; 
    3.3. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽрнең бҽясе калькуляциялҽр нигезендҽ формалаштырыла: 
    - матди һҽм хезмҽт чыгымнары; 
    - ҿстҽмҽ чыгымнар; 
    - нигезле табыш. 
      3.4. Исҽплҽнгҽн бҽя куллану ихтыяҗын канҽгатьлҽндерми торган очракта, 

Учреждение «Мҽдҽният турында Россия Федерациясе законнары нигезлҽре»нең 52 
статьясы нигезендҽ кулланучыларның ихтыяҗы нигезендҽ ҥз бҽясен мҿстҽкыйль 
билгелҽргҽ хокуклы. 

    3.5. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽргҽ гамҽлдҽге бҽялҽрне ҥзгҽртҥ Учреждение тарафыннан 
башкарыла. 

    3.6. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр бҽясен яңадан карау ҿчен нигез булып тора: 
   - кулланучылар ихтыяҗын арттыру ; 
   - тышкы факторлар белҽн бҽйле рҽвештҽ хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ киткҽн чыгымнарның 5% 

тан артык артуы (кимҥе); 
   - конкрет хезмҽтлҽр җитештерҥдҽ мҽшгуль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт хакы 

системасы, формалары һҽм принциплары РФ законнарындагы ҥзгҽрешлҽр.  
       3.7. Санап ҥтелгҽн факторларның берсе булса да тҥлҽҥле хезмҽт кҥрсҽтҥлҽргҽ 

бҽялҽрне ҥзгҽртҥ турындагы мҽсьҽлҽне карау ҿчен нигез булып тора. 
 

4. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр буенча керемнҽр һҽм чыгымнар сметасын 
формалаштыру һҽм ҥтҽҥ. 

 



4.1. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽрнең кҥлҽмен билгелҽҥче тҿп план документы булып керемнҽр 
һҽм чыгымнар сметасының состав ҿлеше булып торган керемнҽр һҽм чыгымнар сметасы 
тора. 

4.2. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽн алынган акчалар тҥбҽндҽгелҽр ҿчен кулланыла: 
 - яңа китаплар сатып алу;  
 - хезмҽт хакы.   
4.3. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽн кергҽн керемнҽр расланган смета нигезендҽ 

тотыла.  
4.4. Алдагы елга бюджеттан тыш акчаларның калган ҿлеше агымдагы финанс елында 

агымдагы елның 1 гыйнварына калган акчалар буларак исҽпкҽ алынырга һҽм 
Учреждениенең керемнҽре һҽм чыгымнары сметасында исҽпкҽ алынырга тиеш. 

4.5. 75% тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽн кергҽн керемнҽрнең хезмҽт хакына җибҽрелҽ. 
 
5. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр башкаручының һҽм кулланучының ҥзара йҿклҽмҽлҽре һҽм 
җаваплылыгы. 
 

5.1. Учреждение кулланучыга кҥрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽр турында «Кулланучы 
хокукларын яклау турында» РФ Законының 10 статьясы талҽплҽренҽ туры килҽ торган 
кирҽкле һҽм дҿрес мҽгълҥматны вакытында тапшырырга тиеш. 

     5.2. Учреждение кҥзҽтҥ ҿчен уңайлы урында тҥбҽндҽге мҽгълҥматларны ҥз эченҽ 
алган мҽгълҥматны урнаштыра: 

- Учреждениенең исеме һҽм юридик адресы; 
- Учреждениенең эш режимы; 
- муниципаль Учреждениене гамҽлгҽ куючының адресы һҽм телефоны; 
- Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр исемлеге; 
- Хезмҽт кҥрсҽтҥ бҽялҽре прейскуранты;  
- «Югары Ослан муниципаль районы Ҥзҽклҽштерелгҽн китапханҽлҽр системасы» 

муниципаль бюджет Учреждениесенең тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 
Нигезлҽмҽ.  

    5.3. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽрне кулланучылар хезмҽт хакын учреждение директоры 
раслаган «Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр исемлеге» нигезендҽ тҥлҽргҽ тиеш. 

    5.4. Кулланучылар һҽм Учреждение арасында барлыкка килҽ торган дҽгъвалар һҽм 
бҽхҽслҽр яклар килешҥе буенча яисҽ Россия Федерациясе законнары нигезендҽ суд 
тҽртибендҽ хҽл ителҽ. 

     5.5. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽрне оештыру һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту, шулай ук 
бҽялҽр дисциплинасын ҥтҽгҽн ҿчен муниципаль берҽмлек администрациясе бҥлекчҽсе 
һҽм Россия Федерациясенең законнары һҽм башка хокукый актлары нигезендҽ ҽлеге 
функциялҽр йҿклҽнгҽн башка дҽҥлҽт органнары һҽм оешмалары ҥз компетенциясе 
чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашыралар. 

     5.6. Керемнҽр турындагы мҽгълҥматның дҿреслеген һҽм финанс агымнарының ҥтҽ 
кҥренмҽлелеген тҽэмин итҥ ҿчен, Учреждение җитҽкчелеге ай саен «Югары Ослан районы 
мҽдҽният бҥлеге» МКУ бухгалтериясе кассасында эшлҽгҽн акчаларны исҽпкҽ алуны 
ҥзҽклҽштереп алып барырга тиеш. 

   5.7. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽн алынган акчаларны файдаланган ҿчен «Югары 
Ослан муниципаль районының Ҥзҽклҽштерелгҽн китапханҽлҽр системасы» МБУ 
директоры шҽхси җавап тота. 

   5.8. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽрне оештыру, тормышка ашыру һҽм сыйфаты ҿчен «Югары 
Ослан муниципаль районы Ҥзҽклҽштерелгҽн китапханҽлҽр системасы» муниципаль 
бюджет Учреждениесе администрациясе, структур бҥлекчҽлҽр җитҽкчелҽре, функциональ 
башкаручылар җаваплы. 



Югары Ослан муниципаль районы                                                                                   

Башкарма комитетының                                                                                     

2019 елның 20 ноябренең 1179нчы                                                                                    

номерлы карары белҽн расланган  

                           1 нче Кушымта 

                                      «Раслыйм»     

«Югары Ослан муниципаль районы   

Ҥзҽклҽштерелгҽн китапханҽлҽр системасы»  

  МБУ директоры 

  _____________Н.А.Карасева 

  «____» _________2018 ел 

 

«Югары Ослан муниципаль районы Ҥзҽклҽштерелгҽн китапханҽлҽр системасы» 

муниципаль бюджет учреждениесендҽ кҥрсҽтелҽ торган  

тҥлҽҥле хезмҽтлҽргҽ база бҽялҽре 

ПРЕЙСКУРАНТЫ 

 

№  Хезмҽт кҥрсҽтҥ исеме Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥ бҽясе 

Типик хезмҽтлҽр 

1 Популяр (актуаль) ҽдҽбиятның 

тҥлҽҥле абонементы 
1 китап 10,00 сум 

2 Тҿнге абонемент 

 1 китап 

10,00 сум 

+ басманың бҽясеннҽн 1,5 

тапкыр артыграк нигезе 

Типик булмаган хезмҽтлҽр 

3 Ксерокопирование хезмҽтлҽре  А4 1 бит 

1 биттҽ 2 бит  

 

5,00 сум 

7,00 сум 

4 Документларны, рҽсемне текстны 

танымыйча сканлау  

А4 1 бит  

 

7,00 сум 

5 Документны, рҽсемне текстны 

танып сканлау (схемалар һҽм 

таблицалардан башка) 

А4 1 бит  

 

7,00 сум 

+2 сум, текстны тану ҿчен 



кирҽкле һҽр минут ҿчен  

6 Интернет ресурсларыннан, 

«КонсультантПлюс» мҽгълҥмат-

хокук системасыннан электрон 

документларны бастырып чыгару. 

А4 1 бит  

1 биттҽ 2 бит  

 

5,00 сум 

7,00 сум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Югары Ослан муниципаль районы 

                                                                                     Башкарма комитетының  

                                                                                     2019 елның 20 ноябренең 1179 нчы 

                                                                                      номерлы карары белҽн расланган  

                      3 нче Кушымта 

 

                             «Килешенгҽн»                                                                         «Раслыйм»                                                                                                                                       

                                                                                Югары Ослан муниципаль районының 

«Югары Ослан муниципаль                                  Туган якны ҿйрҽнҥ музее директоры 

 районының мҽдҽният бҥлеге» җитҽкчесе               ___________    М.С. Шагиахметова                                     

______________Г.Т. Абдуллина                                                                                              

  «____» _________2019ел                                               «____» _________2019 ел 

 

 

«Югары Ослан районының туган якны ҿйрҽнҥ музее» муниципаль бюджет 

учреждениесе тарафыннан тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 

НИГЕЗЛҼМҼ 

    

   1.1. Эшмҽкҽрлек эшчҽнлегеннҽн алынган тҥлҽҥле хезмҽтлҽр «Югары Ослан 

муниципаль районының Туган якны ҿйрҽнҥ музее» муниципаль бюджет учреждениесе 

тарафыннан физик һҽм юридик затларга тҥбҽндҽге максатларда бирелҽ: 

- аларның мҽгълҥмати сорауларын  канҽгатьлҽндерҥгҽ хокукын тормышка 

ашыру; 

- нҽтиҗҽле ярдҽм кҥрсҽтҥ һҽм хезмҽтлҽр спектрын киңҽйтҥ; 

- «Югары Ослан муниципаль районы Туган якны ҿйрҽнҥ музее» МБУ матди-

техник базасын ныгыту. 

   1.2. Ҽлеге Нигезлҽмҽ гамҽлдҽге норматив-хокукый актлар нигезендҽ эшлҽнгҽн: 

– Россия Федерациясе Граждан кодексы; 

– Россия Федерациясе Салым кодексы; 

– «Кулланучылар хокукларын яклау турында» 1992 елның 7 февралендҽге 2300-1 

номерлы Федераль закон (04.06.2018 ҿстҽмҽлҽр һҽм ҥзгҽрешлҽр белҽн); 

– «Мҽдҽният турында Россия Федерациясе законнары нигезлҽре» Россия 

Федерациясе Законы (05.12.2017 ҿстҽмҽлҽр һҽм ҥзгҽрешлҽр белҽн); 

– «Россия Федерациясе Музей фонды һҽм Россия Федерациясендҽ музейлар 

турында» 26.05.1996 ел, 54-ФЗ номерлы Федераль закон (29.07.2018 ҿстҽмҽлҽр һҽм 

ҥзгҽрешлҽр белҽн); 

– «Коммерцияле булмаган оешмалар турында» 12.01.1996 ел, 7-ФЗ номерлы 

Федераль закон (29.07.2018 ҿстҽмҽлҽр һҽм ҥзгҽрешлҽр белҽн); 

– «Ветераннар турында» 12.01.1995 ел, 5-ФЗ номерлы Федераль закон (29.07.2018 

ҿстҽмҽлҽр һҽм ҥзгҽрешлҽр белҽн); 

- «Бухгалтерлык исҽбе турында» 06.12.2011 ел, 402-ФЗ номерлы Федераль закон 

(29.07.2018 ҿстҽмҽлҽр һҽм ҥзгҽрешлҽр белҽн); 



– «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 27 

июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (2018 елның 29 июнендҽге ҿстҽмҽлҽр 

һҽм ҥзгҽрешлҽр белҽн); 

– РФ Хҿкҥмҽтенең «Мҽдҽният һҽм сҽнгать оешмаларын хуҗалык эшчҽнлеге һҽм 

финанслау нигезлҽре турында Нигезлҽмҽне раслау хакында» 1995 елның 26 

июнендҽге 609 номерлы карары (2002 елның 23 декабрендҽге ҿстҽмҽлҽр һҽм 

ҥзгҽрешлҽр белҽн); 

     - Россия Федерациясе Финанс министрлыгының «Бюджет исҽбе буенча 

Инструкцияне раслау турында» 2010 елның 1 декабрендҽге 157Н номерлы боерыгы 

(ҿстҽмҽ тҥлҽҥлҽр һҽм 2018 елның 31 мартындагы ҥзгҽрешлҽр белҽн); 

    - Югары Ослан муниципаль районы Уставы;  

     - «Югары Ослан муниципаль районының Туган якны ҿйрҽнҥ музее» Уставы белҽн 

(11.09.2018 ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр белҽн). 

    1.3. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр «Югары Ослан муниципаль районының Туган якны ҿйрҽнҥ 

музее» муниципаль бюджет Учреждениесе тарафыннан бюджеттан тыш финанслау 

кысаларында кҥрсҽтелҽ һҽм федераль законнар, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте 

карарлары һҽм боерыклары, Россия Федерациясе субъекты законнары, Югары Ослан 

муниципаль районының башка норматив актлары, музей Уставы, ҽлеге Нигезлҽмҽ 

нигезендҽ җайга салына торган инициативалы хуҗалык эшчҽнлеге формасы булып 

тора. 

    1.4. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр исемлеге бюджеттан финанслана торган тҿп эшчҽнлекне, 

кулланучылар ихтыяҗын һҽм «Югары Ослан муниципаль районының Туган якны 

ҿйрҽнҥ музее» мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып тҿзелҽ; агымдагы базар конъюнктурасы 

контекстында системалы рҽвештҽ тҿзҽтмҽлҽр кертелҽ. 

    1.5. Учреждение «Типик» һҽм «Типик булмаган хезмҽтлҽр» хезмҽт кҥрсҽтҽ ала. 

Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр исемлеге «Югары Ослан муниципаль районының Туган якны 

ҿйрҽнҥ музее» директоры тарафыннан раслана (1 нче кушымта). 

   1.6. Кҥрсҽтелҽ торган тҥлҽҥле хезмҽтлҽргҽ бҽя калькуляция нигезендҽ билгелҽнҽ 

һҽм тҥбҽндҽгелҽргҽ карап ҥзгҽреп тора: 

- эшнең ҥзкыйммҽте; 

- планлаштырылган рентабельлек; 

- хезмҽтлҽрнең уникальлеге; 

- башкару ҿчен махсус шартлар (вакыты, катлаулылыгы һ.б.). 

Файдаланучыларның аерым категориялҽренҽ «Югары Ослан районының Туган 

якны ҿйрҽнҥ музее» муниципаль бюджет Учреждениесе администрациясе карары 

буенча тҥлҽҥле хезмҽтлҽр тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ* (1 нче кушымта). 

   1.7. Кулланучы тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽн ҿчен исҽп-хисап ясый: 

- акчалата; 

- акчасыз кҥчерҥ. 

Җыелган акчалар «Югары Ослан муниципаль районының Туган якны ҿйрҽнҥ 

музее»  МБУ директоры тарафыннан аларны ҥзҽклҽштереп исҽпкҽ алу. Югары Ослан 

муниципаль районы мҽдҽният бҥлегенең бухгалтерия кассасына тапшырыла. 



Ҽлеге акчалар “Югары Ослан муниципаль районының туган якны ҿйрҽнҥ музее” 

МБУ директоры тарафыннан “Югары Ослан муниципаль районы мҽдҽният бҥлеге” 

МКУ бухгалтерия кассасына кергҽн кҿнне тапшырыла.. 

   1.8. «Югары Ослан районының Туган якны ҿйрҽнҥ музее» муниципаль бюджет 

Учреждениесе тарафыннан тҥлҽҥле хезмҽтлҽрдҽн алынган акчалар аерым счетта 

исҽпкҽ алына һҽм аның мҿстҽкыйль кҥрсҽтмҽсенҽ керҽ.. 

  1.9. Халыкка, предприятие һҽм оешмаларга коллектив та, аерым музей 

хезмҽткҽрлҽре дҽ, шулай ук килешҥ нигезендҽ җҽлеп ителгҽн белгечлҽр дҽ тҥлҽҥле 

хезмҽт кҥрсҽтҽ ала. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр башкаручы коллектив, аерым хезмҽткҽрлҽр 

яки белгечлҽр хезмҽт һҽм финанс дисциплинасын, килешҥ шартларын ҥтҽргҽ тиеш.. 

   1.10. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр буенча документларны эшлҽҥ: тҥлҽҥле хезмҽтлҽрнең һҽр 

тҿре буенча боерыклар, нигезлҽмҽлҽр проектлары, калькуляция проектлары 

директор тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

   1.11. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽрне оештыру, гамҽлгҽ ашыру һҽм аларның сыйфаты ҿчен 

җаваплылык, беренчел бухгалтерлык исҽбе документларын рҽсмилҽштерҥ ҿчен 

директор җаваплы була. 

   1.12. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽрне башкару буенча музей эшчҽнлегенҽ агымдагы финанс-

хуҗалык контролен район мҽдҽният бҥлегенең баш бухгалтеры белҽн берлектҽ музей 

директоры оештыра. 

   1.13. Музей халыкка тҥлҽҥле хезмҽтлҽрнең тиешле тҿрлҽрен алу мҿмкинлеклҽре, 

аларны бирҥ тҽртибе турында киң мҽгълҥмат бирҥне оештыра. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр 

турында нигезлҽмҽ, аларны бирҥ тҽртибе, номенклатура һҽм хезмҽтлҽргҽ бҽялҽр 

музейда кулланучылар ҿчен  кулай  булган урында урнаштырыла. 

   1.14. Музей тҥлҽҥле хезмҽтлҽр оештыру буенча ҥз эшчҽнлеге турында гамҽлгҽ 

куючы алдында хисап тота. 

 

2. ТҤЛҼҤЛЕ ХЕЗМҼТЛҼРНЕ БАШКАРУ ТҼРТИБЕ 

          

   2.1. Музей тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган тҥлҽҥле хезмҽтлҽр бер тапкыр бирелҽ. 

    2.2. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽрне бер тапкыр башкаруга телдҽн яки язмача гаризалар 

кабул ителҽ. Шул ук вакытта материалны ҥтҽҥ сроклары, бирҥ формасы, башкаручы, 

башкарылган эшнең бҽясе билгелҽнҽ. 

    2.3. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр башкарганда һҽм заказчылар, структур бҥлекчҽлҽр белҽн 

ҥзара исҽп-хисаплар уздырганда башкаручыларга тҥбҽндҽгелҽрне исҽпкҽ алырга 

кирҽк: 

Учреждение кулланучыны тҥлҽҥсез, һҽркем ҿчен ҥтемле һҽм дҿрес мҽгълҥмат белҽн 

тҽэмин итҽргҽ тиеш: 

    1) учреждениенең атамасы һҽм урнашу урыны турында (факттагы адрес); 

    2) оешманың эш режимы турында; 

    3) тҿрлҽре, шартлары, бушлай хезмҽт бирҥ һҽм алу турында; 

    4) тҥлҽҥле хезмҽтлҽр тҿрлҽре исемлеге, аларны тапшыру тҽртибе турында; 

    5) тҥлҽҥле хезмҽтлҽр бҽясе һҽм аларны тҥлҽҥ тҽртибе турында; 

    6) контрольлек итҥче оешмалар турында. 

 



3. КУЛЛАНУЧЫЛАРНЫҢ ТҤЛҼҤЛЕ ХЕЗМҼТЛҼР БЕЛҼН БҼЙЛЕ ФИНАНС 

ОПЕРАЦИЯЛҼРЕН ИСҼПКҼ АЛУ 

 

   3.1. Килешҥ һҽм гаризалар музейда тҥлҽҥле хезмҽтлҽр ҿчен җаваплы хезмҽткҽр 

тарафыннан рҽсмилҽштерелҽ. Ул, барлык финанс операциялҽре белҽн бҽйле, акча  

тҥлҽҥле хезмҽтлҽр башкара. 

   3.2. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽрнең ҿстенлеге бҽялҽр ҥзгҽрҥгҽ һҽм тҿрле категориялҽр ҿчен 

дифференциациялҽнгҽн булырга мҿмкин 

 

       4. ТҤЛҼҤЛЕ ХЕЗМҼТЛҼРДҼН АЛЫНГАН АКЧАЛАРНЫ КУЛЛАНУ ТҼРТИБЕ 

    

  4.1. Тҥлҽҥле хезмҽтлҽрдҽн алынган акчалар файдаланырга мҿмкин: 

- музейның матди-техник базасын ныгыту; 

- товар-матди запасларны сатып алу; 

- җиһазлар һҽм инвентарь сатып алу; 

- ремонт ҥткҽрҥ;  

- ҽдҽбият алу; 

- социаль-мҽдҽни чаралар; 

- бҽялҽр һҽм инфляция белҽн бҽйле компенсация чаралары; 

- музей хезмҽткҽрлҽрен бҥлҽклҽҥ; 

- музейның матди ярдҽме. 

    4.2 Тҥлҽҥле хезмҽтлҽрдҽн алынган акчаларны тотуның конкрет юнҽлеше акчаны 

тоту сметасы белҽн билгелҽнҽ. 

    4.3 Тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽн кергҽн керемнҽрнең 75% хезмҽт хакына 

җибҽрелҽ. 
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№  Типик хезмҽтлҽр Бҽясе, категория 

  Инвалидлар, 

ятим балалар, 

музей 

хезмҽткҽрлҽре 

Балалар 

билеты 

Олылар 

билеты 

1 

 

Музейда булу бушлай 25=00 50=00 

2 Музей заллары буенча 

экскурсия (тҿркем) 

бушлай 100=00 100=00 

3 Югары Ослан-Печищи 

җҽяҥле экскурсиясе 

бушлай 100=00 150=00 

4 Фонд карау бушлай 25=00 50=00 

5 Музей каталогларын 

булдыру һҽм мҽгълҥмат бирҥ 

Прейскурант буенча 

6 

 

Лекциялҽр ҥткҽрҥ бушлай 25=00 50=00 

7 Тематик кичҽлҽр ҥткҽрҥ бушлай 25=00 50=00 

8 Музей экспозициялҽре 

тематикасы буенча 

тикшеренҥлҽр башкару 

200=00 

9 Буклетлар һҽм сувенирлар Прейскурант буенча 



сату 

 Типик булмаган хезмҽтлҽр  

10 А-4 бит кҥчермҽсен ясау 5=00 

11 Музей залларында фотога 

тҿшерҥ 

25=00 

12 Экспонатларның 
(репродукциялҽр, плакатлар, 
открыткалар ҽзерлҽҥ ҿчен 
һ.б.) теле-, видео- һҽм 
фотосурҽтлҽрен коммерция 
максатларында телҽсҽ нинди 
файдалану ҿстҽмҽ килешҥ 
буенча музей дирекциясе 
рҿхсҽте белҽн генҽ 
башкарылырга мҿмкин. 

300=00 

 
** РФ Мҽдҽният министрлыгының «Унсигез яшькҽ җитмҽгҽн, шулай ук тҿп һҿнҽри 

белем бирҥ программалары буенча белем алучы затларга музейларга бушлай йҿрҥ 

тҽртибен раслау турында»  2015 елның 17 декабрендҽге 3119 номерлы боерыгы 

нигезендҽ һҽр айның беренче сишҽмбесе 18 яшькҽ җитмҽгҽн затларга музейга 

бушлай йҿрҥ кҿне булып тора дип билгелҽргҽ. 

. 
 


