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Муниципаль учреждениеләр кисемтәсендә, 

муниципаль учреждениеләр тарафыннан 

күрсәтелгән һәм башкарылган һәм Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районы 

бюджеты акчасы исәбеннән финанслана 

торган муниципаль хезмәтләр һәм эшләрнең 

якынча исемлеген раслау турында  

 

 

Башкарма комитетның «Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районы муниципаль учреждениеләре тарафыннан күрсәтелә һәм башкарыла 

торган муниципаль хезмәтләрнең һәм эшләрнең ведомство исемлекләрен төзү, 

алып бару һәм раслау турында» 27.08.2015 ел, №573 карарын тормышка ашыру 

максатларында, Министрлар Кабинетының 15.04.2016 ел, №228, 30.12.2015 ел, 

№1020, 29.12.2016 ел, 25.03.2017 ел, №180 «Татарстан Республикасында 

муниципаль учреждениеләр тарафыннан күрсәтелә (башкарыла) һәм бюджетара 

мөнәсәбәтләрне формалаштырганда исәпкә алына торган муниципаль 

хезмәтләрнең (эшләрнең) якынча исемлегенә үзгәреш кертү турында» 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында бюджетара мөнәсәбәтләрне формалаштырганда исәпкә алына 

торган муниципаль учреждениеләр тарафыннан күрсәтелә (башкарыла) торган 

муниципаль хезмәтләрнең (эшләрнең) якынча исемлеген раслау турында» 

05.09.2015 ел, №638 карары нигезендә, Ютазы муниципаль районы Башкарма 

комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. "Муниципаль учреждениеләр тарафыннан күрсәтелә һәм башкарыла 

торган һәм Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

бюджеты акчасы исәбеннән финанслана торган муниципаль хезмәтләр 

һәм эшләрнең муниципаль учреждениеләре төрләре буенча якынча 

исемлеген расларга. 

2. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы мөлкәтендә булган 

милек базасында оештырылган муниципаль бюджет һәм автоном 

учреждениеләрне гамәлгә куючының функцияләрен һәм вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыручы җирле үзидарә органнарына, шулай ук Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районы бюджеты акчаларын баш 

бүлүчеләргә (алга таба – гамәлгә куючы вәкаләтләрен башкаручы җирле 
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үзидарә органы), муниципаль учреждениеләр тарафыннан күрсәтелә һәм 

башкарыла торган һәм әлеге карарның 1 пункты белән расланган 

муниципаль учреждениеләр төрләре буенча Татарстан Республикасы 

Ютазы муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән финанслана 

торган муниципаль хезмәтләрнең һәм эшләрнең якынча исемлеген 

төзегәндә һәм раслаганда, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районы муниципаль учреждениеләре тарафыннан күрсәтелә һәм 

башкарыла торган һәм Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районы бюджеты акчалары исәбеннән финанслана торган муниципаль 

хезмәтләрнең һәм эшләрнең якынча исемлеген Татарстан Республикасы 

Ютазы муниципаль районы муниципаль учреждениеләре тарафыннан 

күрсәтелә һәм башкарыла торган муниципаль хезмәтләрнең һәм 

эшләрнең ведомство исемлекләрен формалаштырганда һәм раслаганда 

куллануны тәэмин итәргә. 

3.  Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Муниципаль учреждениеләр кисемтәсендә  

муниципаль учреждениеләр тарафыннан күрсәтелә һәм 

башкарыла торган һәм Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районы бюджеты акчасы исәбеннән финансланган 

муниципаль хезмәтләр һәм эшләрнең якынча исемлеген раслау 

турында "2015 ел, 27 август, 574 санлы карарын үз көчен 

югалткан дип санарга.  

1. Әлеге карарның гамәлдә булуы 2017 елның 25 мартыннан 

барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла дип 

билгеләргә.  

2. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Ютазы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче 

урынбасарына йөкләргә.  

 

 

   

  Башкарма комитет җитәкчесе                С. П. Самонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А. В.  Сучкова  

2-80-12  

 



 

  

Ютазы муниципаль районы Башкарма 

комитеты карары белән расланды  

«____ »____________201 7 ел._____  

 

 
 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән финанслана 

торган һәм муниципаль учреждениеләр тарафыннан башкарыла торган   

муниципаль хезмәтләрнең һәм эшләрнең якынча исемлеге   
 

Хезмәт күрсәтүче 

(эш башкаручы) 

муниципаль 

учреждениеләр 

(учреждениеләр 

төркемнәре) төрләре 

Хезмәтнең 

(эшнең) 

реестр 

номеры 

/хезмәтнең 

(эшнең) коды 

Хезмәт 

яки эш 

төре 

Хезмәтнең 

(эшнең) исеме  

Хезмәт күрсәтү (эш) эчтәлеге 
Хезмәт күрсәтү (эш) 

шартлары  

Эшчәнлек 

төре 

Ведомство 

исемлеген 

формалаштырганд

а күләм 

күрсәткеченең 

исеме/муниципаль 

йөкләмәне 

формалаштырганд

а күләм 

күрсәткеченең 

исеме, үлчәү 

берәмлеге 

күрсәткеч исеме 
күрсәткечнең 

әһәмияте 

күрсәткеч 

исеме 

күрсәткеч

нең 

әһәмияте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Мәктәпкәчә белем 

бирү оешмалары 
11.784.0 хезмәт 

мәктәпкәчә белем 

бирүнең төп 

гомуми белем 

бирү 

программаларын 

тормышка ашыру 

мәгариф 

программалары 

төрләре 

хезмәтләр һәм 

эшләрнең база 

(тармак) 

исемлегеннән 

(алга таба - 

БОПУР) сайлап 

алу   

белем бирү 

программа

ларын 

тормышка 

ашыру 

формалары 

көндезге 
мәгариф һәм 

фән 

БОПУРдан сайлап 

алу 

кулланучылар БОПУРдан 



категориясе сайлап алу 

укучыларның яше 
БОПУРдан 

сайлап алу 
  

11.785.0 хезмәт  
карап тору һәм 

тәрбияләү  

кулланучылар 

категориясе 

БОПУРдан 

сайлап алу тору 

вакыты 

белешмәсе 

БОПУРда

н сайлап 

алу 

мәгариф һәм 

фән 

БОПУРдан сайлап 

алу 
укучыларның яше 

БОПУРдан 

сайлап алу 

2. Мәктәпкәчә белем 

бирү программалары 

буенча белем бирү 

эшчәнлеген гамәлгә 

ашыручы гомуми 

белем бирү 

оешмалары, шул 

исәптән 

интернатлары 

булган гомуми 

белем бирү 

оешмалары 

11.784.0 хезмәт  

мәктәпкәчә белем 

бирүнең төп 

гомуми белем 

бирү 

программаларын 

тормышка ашыру 

мәгариф 

программалары 

төрләре 

БОПУРдан 

сайлап алу белем бирү 

программа

ларын 

тормышка 

ашыру 

формалары 

көндезге 
мәгариф һәм 

фән 

БОПУРдан сайлап 

алу 
кулланучылар 

категориясе 

БОПУРдан 

сайлап алу 

укучыларның яше 
БОПУРдан 

сайлап алу 

11.787.0 хезмәт  

башлангыч 

гомуми белем 

бирүнең төп 

программаларын 

тормышка ашыру 

мәгариф 

программалары 

төрләре 

БОПУРдан 

сайлап алу белем бирү 

программа

ларын 

тормышка 

ашыру 

формалары 

көндезге 
мәгариф һәм 

фән 

БОПУРдан сайлап 

алу 
кулланучылар 

категориясе 

БОПУРдан 

сайлап алу 

укыту урыны 
БОПУРдан 

сайлап алу 

11.791.0 хезмәт 

төп гомуми белем 

бирү 

программаларын 

тормышка ашыру 

мәгариф 

программалары 

төрләре 

БОПУРдан 

сайлап алу 
белем бирү 

программа

ларын 

тормышка 

ашыру 

формалары 

көндезге 
мәгариф һәм 

фән 

БОПУРдан сайлап 

алу кулланучылар 

категориясе 

БОПУРдан 

сайлап алу 

укыту урыны БОПУРдан 



сайлап алу 

11.794.0 хезмәт 

урта гомуми 

белем бирүнең 

төп гомуми белем 

бирү 

программаларын 

тормышка ашыру 

мәгариф 

программалары 

төрләре 

БОПУРдан 

сайлап алу белем бирү 

программа

ларын 

тормышка 

ашыру 

формалары 

көндезге 
мәгариф һәм 

фән 

БОПУРдан сайлап 

алу 
кулланучылар 

категориясе 

БОПУРдан 

сайлап алу 

укыту урыны 
БОПУРдан 

сайлап алу 

11.Г42.0 хезмәт 

гомуми үсеш 

бирүче өстәмә 

программаларны 

тормышка ашыру 

кулланучылар 

категориясе 

БОПУРдан 

сайлап алу 
белем бирү 

программа

ларын 

тормышка 

ашыру 

формалары 

көндезге 
мәгариф һәм 

фән 

БОПУРдан сайлап 

алу 

мәгариф 

программалары 

төрләре 

БОПУРдан 

сайлап алу 

мәгариф 

программасының 

юнәлеше 

БОПУРдан 

сайлап алу 

11.Г41. 0 хезмәт 
балаларны карап 

тоту 

кулланучылар 

категориясе 

БОПУРдан 

сайлап алу 
 - 

мәгариф һәм 

фән 

БОПУРдан сайлап 

алу 
укыту урыны 

БОПУРдан 

сайлап алу 

11.785.0 хезмәт 
карап тору һәм 

тәрбияләү  

кулланучылар 

категориясе 

БОПУРдан 

сайлап алу тору 

вакыты 

белешмәсе 

БОПУРда

н сайлап 

алу 

мәгариф һәм 

фән 

БОПУРдан сайлап 

алу 
укучыларның яше 

БОПУРдан 

сайлап алу 

10.028.0  хезмәт 

балалар һәм 

яшьләрнең ялын 

оештыру 

- - 

тору 

вакыты 

белешмәсе 

булу 

вакыты 

(БОПУРд

яшьләр 

сәясәте 

БОПУРдан сайлап 

алу 



ан сайлап 

алу) 

15.049.1 эш 

белем бирү 

оешмалары 

укучыларына һәм 

мәктәпкәчә белем 

бирү 

оешмаларында 

тәрбияләнүчеләрг

ә транспорт 

хезмәте күрсәтүне 

оештыру һәм 

гамәлгә ашыру 

049 өчен эчтәлек 

белем бирү 

учреждениеләре

нә укучыларны 

автомобиль 

транспортында 

йөртүне 

оештыру һәм 

гамәлгә ашыру 

- - 

транспорт 

һәм юл 

хуҗалыгы 

БОПУРдан сайлап 

алу 

3. Физик культура 

һәм спорт өлкәсендә 

эшчәнлек алып 

баручы балаларга 

өстәмә белем бирү 

оешмаларыннан 

тыш, балаларга 

өстәмә белем бирү 

оешмалары 

11.Г42.0 хезмәт 

гомуми үсеш 

бирүче өстәмә 

программаларны 

тормышка ашыру 

кулланучылар 

категориясе 

БОПУРдан 

сайлап алу 
белем бирү 

программа

ларын 

тормышка 

ашыру 

формалары 

көндезге 
мәгариф һәм 

фән 

БОПУРдан сайлап 

алу 

мәгариф 

программалары 

төрләре 

БОПУРдан 

сайлап алу 

мәгариф 

программасының 

юнәлеше 

БОПУРдан 

сайлап алу 

11.Д48. 0 хезмәт 

сәнгать өлкәсендә 

өстәмә профессия 

алды 

(предпрофессиона

льных) 

программаларын 

гамәлгә ашыру 

программа 
БОПУРдан 

сайлап алу белем бирү 

программа

ларын 

тормышка 

ашыру 

формалары 

көндезге 
мәгариф һәм 

фән 

БОПУРдан сайлап 

алу 

программаның 

төре 

БОПУРдан 

сайлап алу 

кулланучылар 

категориясе 

БОПУРдан 

сайлап алу 

11.Г43.0 хезмәт 

2012 елның 29 

декабренә кадәр 

укуга кабул 

мәгариф 

программалары 

төрләре 

БОПУРдан 

сайлап алу 

белем бирү 

формалары 

һәм белем 

БОПУРда

н сайлап 

алу 

мәгариф һәм 

фән 

БОПУРдан сайлап 

алу 



ителгән 

контингент өчен 

өстәмә гомуми 

белем бирү 

программаларын 

тормышка ашыру 

кулланучылар 

категориясе 

БОПУРдан 

сайлап алу 

бирү 

программа

ларын 

тормышка 

ашыру 

формалары 

4. Физик культура 

һәм спорт өлкәсендә 

эшчәнлек алып 

баручы балаларга 

өстәмә белем бирүне 

оештыру 

30.001.0 хезмәт 

олимпия спорт 

төрләре буенча 

спорт әзерлеге 

олимпия спорт 

төрләре буенча 

спорт әзерлеге 

спорт төре 

(БОПУРдан 

сайлап алу) 

спорт 

әзерлеге 

этаплары 

спорт 

әзерлеге 

этабы 

(БОПУРд

ан сайлап 

алу) 

физик 

культура 

һәм спорт 

БОПУРдан сайлап 

алу 

30.002.0 хезмәт 

Спортның 

олимпия булмаган 

төрләре буенча 

спорт әзерлеге 

Спортның 

олимпия булмаган 

төрләре буенча 

спорт әзерлеге 

спорт төре 

(БОПУРдан 

сайлап алу) 

спорт 

әзерлеге 

этаплары 

спорт 

әзерлеге 

этабы 

(БОПУРд

ан сайлап 

алу) 

физик 

культура 

һәм спорт 

БОПУРдан сайлап 

алу 

30.006.0 хезмәт 

церебраль 

паралич (алга 

таба-ЦП) белән 

авыручы затларны 

футбол буенча 

спорт әзерлеге  

- - 

спорт 

әзерлеге 

этаплары 

спорт 

әзерлеге 

этабы 

(БОПУРд

ан сайлап 

алу) 

физик 

культура 

һәм спорт 

БОПУРдан сайлап 

алу 

30.038.1 эш 

спорт 

объектларына 

керү мөмкинлеген 

тәэмин итү 

- - - - 

физик 

культура 

һәм спорт 

БОПУРдан сайлап 

алу 

30.039.1 эш 

спорт 

ярышларында 

спорт әзерлеге 

үтүче затларның 

ярышларны 

уздыру 

дәрәҗәләре 

БОПУРдан 

сайлап алу 
- - 

физик 

культура 

һәм спорт 

БОПУРдан сайлап 

алу 



катнашуын 

тәэмин итү 

30.034.1 эш 

спорт җыелма 

командаларының 

рәсми спорт 

чараларында 

катнашуын 

тәэмин итү 

ярышларны 

уздыру 

дәрәҗәләре 

БОПУРдан 

сайлап алу 
- - 

физик 

культура 

һәм спорт 

БОПУРдан сайлап 

алу 

30.031.1 эш 

спорт-

сәламәтләндерү 

этабын оештыру 

һәм уздыру 

- - - - 

физик 

культура 

һәм спорт 

БОПУРдан сайлап 

алу 

30.037.1 эш 

рәсми 

физкультура 

(физкультура-

сәламәтләндерү) 

чараларында 

катнашуны 

тәэмин итү 

ярышларны 

уздыру 

дәрәҗәләре 

БОПУРдан 

сайлап алу 
- - 

физик 

культура 

һәм спорт 

БОПУРдан сайлап 

алу 

5. Физкультура-

спорт оешмалары 

(спорт 

корылмалары) 

30.038.1 эш 

спорт 

объектларына 

керү мөмкинлеген 

тәэмин итү 

- - - - 

физик 

культура 

һәм спорт 

БОПУРдан сайлап 

алу 

6. Концерт 

оешмалары 
07.063.0 хезмәт 

концерт һәм 

концерт 

программаларын 

күрсәтү 

(күрсәтүне 

оештыру)  

концертлар һәм 

концерт 

программалары 

төрләре 

БОПУРдан 

сайлап алу 

- - 

мәдәният, 

кинематогра

фия, архив 

эше 

БОПУРдан сайлап 

алу 
концертлар һәм 

концерт 

программалары 

үткәрү урыннары 

БОПУРдан 

сайлап алу 



07.005.1 эш 

концертлар һәм 

концерт 

программалары 

оештыру 

концертлар һәм 

концерт 

программалары 

төрләре 

БОПУРдан 

сайлап алу 
- - 

мәдәният, 

кинематогра

фия, архив 

эше 

БОПУРдан сайлап 

алу 

07.008.1 эш 

концертлар һәм 

концерт 

программаларын 

күрсәтүне 

оештыру 

- - - - 

мәдәният, 

кинематогра

фия, архив 

эше 

БОПУРдан 

сайлау/концертлар 

һәм концерт 

программалары 

саны, берәмлек 

7. 

Киновидеоучрежден

иеләр 

07.022.0 хезмәт 
кинофильмнар 

күрсәтү 
- - 

күрсәтү 

урыннары 

(кино) 

БОПУРда

н сайлап 

алу 

мәдәният, 

кинематогра

фия, архив 

эше 

БОПУРдан сайлап 

алу 

8. Музейлар 

07.016.0 хезмәт 

музей 

предметларын, 

музей 

коллекцияләрен 

ачык күрсәтү 

- - 

хезмәт 

күрсәтү 

ысуллары 

(музей 

предметлар

ын 

күрсәтү) 

БОПУРда

н сайлап 

алу 

мәдәният, 

кинематогра

фия, архив 

эше 

БОПУРДАН 

сайлау/музей 

экспонатлары 

саны, берәмлек 

07.037.1 эш 

музей 

предметларын, 

музей 

коллекцияләрен 

ачык күрсәтү 

- - 

хезмәт 

күрсәтү 

ысуллары 

(музей 

предметлар

ын 

күрсәтү) 

БОПУРда

н сайлап 

алу 

мәдәният, 

кинематогра

фия, архив 

эше 

БОПУРдан сайлап 

алу 

07.020.1 эш 

тарихи-

архитектура 

комплексының, 

тарихи мохит һәм 

ландшафтларның 

- - - - 

мәдәният, 

кинематогра

фия, архив 

эше 

БОПУРдан сайлау 

/ эшләр саны, 

берәмлек 



сакланышын һәм 

бөтенлеген 

тәэмин итү 

07.047.1 эш 

музейларның 

экспозицияләрен 

(күргәзмәләрен) 

булдыру, күчмә 

күргәзмәләр 

оештыру 

хезмәт күрсәтү 

ысуллары 

стационар 

шартларда 
- - 

мәдәният, 

кинематогра

фия, архив 

эше 

БОПУРдан сайлап 

алу 

07.052.0 услуга 

музейларның 

экспозицияләрен 

(күргәзмәләрен) 

булдыру, күчмә 

күргәзмәләр 

оештыру 

хезмәт күрсәтү 

ысуллары 

стационар 

шартларда 
- - 

мәдәният, 

кинематогра

фия, архив 

эше 

БОПУРдан сайлап 

алу 

07.019.1 эш 

музей 

предметларын, 

музей 

коллекцияләрен 

реставрацияләү 

һәм 

консервацияләү 

- - - - 

мәдәният, 

кинематогра

фия, архив 

эше 

БОПУРдан сайлап 

алу 

07.017.1 эш 

музей 

предметларын, 

музей 

коллекцияләрен 

формалаштыру, 

исәпкә алу, 

өйрәнү, физик 

сакланышын һәм 

куркынычсызлык

ны тәэмин итү 

- - - - 

мәдәният, 

кинематогра

фия, архив 

эше 

БОПУРдан сайлап 

алу 



9. Китапханәләр 

07.011.0 услуга 

китапханәдән 

файдаланучыларг

а китапханә, 

библиографик һәм 

мәгълүмати 

хезмәт күрсәтү 

- - 

хезмәт 

күрсәтү 

ысуллары 

(китапханә

дән 

файдалануч

ылар) 

БОПУРда

н сайлап 

алу 

мәдәният, 

кинематогра

фия, архив 

эше 

БОПУРдан сайлау/ 

китаплар бирү 

саны, берәмлек 

07.015.1 эш 

китапханә 

фондын, китап 

“һәйкәлләрен” дә 

кертеп, 

тотрыклыландыру

, реставрацияләү 

һәм 

консервацияләүне 

гамәлгә ашыру 

- - - - 

мәдәният, 

кинематогра

фия, архив 

эше 

БОПУРдан сайлап 

алу 

07.013.1 эш 

формалаштыру, 

исәпкә алу, 

өйрәнү, тәэмин 

итү физик саклау 

һәм 

куркынычсызлык 

фондлары 

китапханә, шул 

исәптән цифрлы 

форматка күчерү 

фондлары 

- - - - 

мәдәният, 

кинематогра

фия, архив 

эше 

БОПУРдан сайлап 

алу 

07.014.1 эш 

документларны 

библиографик 

эшкәртү һәм 

каталоглар 

булдыру 

- - - - 

мәдәният, 

кинематогра

фия, архив 

эше 

БОПУРдан сайлап 

алу 

07.012.0 услуга дәүләт китапханә - - хезмәт "Интерне мәдәният, БОПУРдан сайлап 



фондларыннан 

библиографик 

мәгълүмат бирү 

һәм дәүләт 

китапханә 

фондларыннан, 

авторлык 

хокукларына 

кагылмаган 

өлешендә, 

мәгълүмат бирү 

күрсәтү 

ысуллары 

(библиогра

фик 

мәгълүмат 

биргәндә) 

т" 

мәгълүма

т-

коммуни

кация 

челтәре 

аша 

читтән 

торып 

кинематогра

фия, туризм 

алу 

10. Клуб тибындагы 

учреждениеләр 
07.025.1 эш 

клуб 

формированиеләр

е эшчәнлеген һәм 

үзешчән халык 

иҗатын оештыру 

- - - - 

мәдәният, 

кинематогра

фия, архив 

эше 

БОПУРдан сайлау 

/ чаралар саны, 

берәмлек 

11. Сәламәтләндерү-

ял итү 

учреждениеләре 

(лагерьлар) 

10.028.0  хезмәт 

балалар һәм 

яшьләрнең ялын 

оештыру 

- - 

булу 

вакыты 

белешмәсе 

булу 

вакыты 

(БОПУРд

ан сайлап 

алу) 

яшьләр 

сәясәте 

БОПУРдан сайлап 

алу 

280601001 

000000080 

07100 

эш 

дәүләти 

(муниципаль) 

милектәге 

мөлкәтне карап 

тоту 

(эксплуатацияләү)  

дәүләти 

(муниципаль) 

милектәге 

мөлкәтне карап 

тоту 

(эксплуатацияләү)  

объектларга һәм 

биналарга 

эксплуатацион-

техник хезмәт 

күрсәтүне 

тәэмин итү, 

шулай ук әлеге 

объектларны 

һәм биналарны, 

җиһазларны һәм 

янәшәдәге 

территорияне 

тиешенчә карап 

эшләр 

күрсәтү 

шартлары 

кирәккән 

кадәр 

торак-

коммуналь 

хуҗалык, 

төзекләндер

ү, шәһәр 

төзелеше 

эшчәнлеге, 

төзелеш һәм 

архитектура 

БОПУРдан сайлап 

алу 



тотуны тәэмин 

итү 

12. Яшьләр үзәкләре 

10.043.1 эш 

яшүсмерләрнең 

һәм яшьләрнең 

үзләрен асоциаль 

һәм деструктив  

тотышын 

профилактикалауг

а юнәлтелгән 

чаралар оештыру, 

социаль 

куркыныч хәлдә 

булган балаларга 

һәм яшьләргә 

ярдәм итү 

- - - - 
яшьләр 

сәясәте 

БОПУРдан сайлап 

алу 

10.044.1 эш 

балаларның, 

яшүсмерләрнең 

һәм яшьләрнең 

ялын оештыру 

ял итү эшчәнлеге 

тибы 

БОПУРдан 

сайлап алу 
- - 

яшьләр 

сәясәте 

БОПУРдан сайлап 

алу 

13. Яшәү урыны 

буенча яшүсмерләр 

клублары  

10.043.1 эш 

яшүсмерләрнең 

һәм яшьләрнең 

үзләрен асоциаль 

һәм деструктив  

тотышын 

профилактикалауг

а юнәлтелгән 

чаралар оештыру, 

социаль 

куркыныч хәлдә 

булган балаларга 

һәм яшьләргә 

ярдәм итү 

- - - - 
яшьләр 

сәясәте 

БОПУРдан сайлап 

алу 

10.044.1 эш балаларның, ял итү эшчәнлеге БОПУРдан - - яшьләр БОПУРдан сайлап 



яшүсмерләрнең 

һәм яшьләрнең 

ялын оештыру 

тибы сайлап алу сәясәте алу 

14. Җәмәгать 

тәртибен саклау 

буенча яшьләр 

(студентлар) 

формированиеләре 

үзәкләре 

100491000000

00000000100 
эш 

талантлы һәм 

инициативалы 

яшьләрне үстерү 

системасын 

формалаштыруга, 

яшүсмерләрнең 

һәм яшьләрнең 

үз-үзләрен 

реализацияләү 

өчен шартлар 

тудыруга, 

яшүсмерләрнең 

һәм яшьләрнең 

иҗади, һөнәри, 

интеллектуаль 

потенциалын 

үстерүгә 

юнәлдерелгән 

яшьләр сәясәте 

өлкәсендә чаралар 

оештыру 

- - - - 
яшьләр 

сәясәте 

эш нәтиҗәләре 

буенча төзелгән 

хисаплар саны, 

берәмлекләрне 

сайлау 

21. Үзәкләштерелгән 

бухгалтерияләр 
13.002.1 эш 

автоном 

учреждениеләр 

тарафыннан 

бухгалтерлык 

исәбен алып бару, 

бухгалтер исәбе 

регистрларын 

формалаштыру 

 исәпләү 

объектларының 

синтетик счетлары 

БОПУРдан 

сайлап алу 

хезмәт 

күрсәтү 

(эшләр) 

формалары 

- 

дәүләт 

(муниципаль

) 

финанслары 

белән идарә 

итү, 

бухгалтерлы

к (бюджет) 

исәбен алып 

бару, 

бухгалтерлы

БОПУРдан сайлап 

алу 

исәпләү 

объектларының 

аналитик счетлары 

БОПУРдан 

сайлап алу 

 финанс белән 

тәэмин итү 

төрләре 

БОПУРдан 

сайлап алу 



к (финанс) 

хисаплылыг

ын төзү һәм 

тапшыру, 

салым 

консультаци

ясе 

13.001.1 эш 

бюджет 

учреждениеләре 

тарафыннан 

бухгалтерлык 

исәбен алып бару, 

бухгалтер исәбе 

регистрларын 

формалаштыру 

 исәпләү 

объектларының 

синтетик счетлары 

БОПУРдан 

сайлап алу 

хезмәт 

күрсәтү 

(эшләр) 

формалары 

- 

дәүләт 

(муниципаль

) 

финанслары 

белән идарә 

итү, 

бухгалтерлы

к (бюджет) 

исәбен алып 

бару, 

бухгалтерлы

к (финанс) 

хисаплылыг

ын төзү һәм 

тапшыру, 

салым 

консультаци

ясе 

БОПУРдан сайлап 

алу 

исәпләү 

объектларының 

аналитик счетлары 

БОПУРдан 

сайлап алу 

 финанс белән 

тәэмин итү 

төрләре 

БОПУРдан 

сайлап алу 

13.006.1 эш 

бюджет һәм 

автоном 

учреждениеләрне

ң финанс 

(бухгалтер) 

хисабын 

формалаштыру 

хисап тапшыру 

чорлары 

БОПУРдан 

сайлап алу 

хезмәт 

күрсәтү 

(эшләр) 

формалары 

- 

дәүләт 

(муниципаль

) 

финанслары 

белән идарә 

итү, 

бухгалтерлы

к (бюджет) 

исәбен алып 

БОПУРдан сайлап 

алу 

дәүләт 

(муниципаль) 

бюджет һәм 

автоном 

учреждениеләрнең 

бухгалтерлык 

хисаплылыгы 

БОПУРдан 

сайлап алу 



формалары бару, 

бухгалтерлы

к (финанс) 

хисаплылыг

ын төзү һәм 

тапшыру, 

салым 

консультаци

ясе 

 финанс белән 

тәэмин итү 

төрләре 

БОПУРдан 

сайлап алу 

15. Гражданнар 

саклануы идарәләре, 

Бердәм дежур-

диспетчерлык 

хезмәтләре 

24.011.1 эш 

халыкны һәм 

территорияләрне 

табигый һәм 

техноген 

характердагы 

гадәттән тыш 

хәлләрдән саклау 

(су 

объектларында 

куркынычсызлык

ны тәэмин итүдән 

тыш) 

халык 

куркынычсызлыгы

н тәэмин итү 

буенча эшләр (су 

объектларында 

куркынычсызлыкн

ы тәэмин итүдән 

тыш) 

БОПУРдан 

сайлап алу 
- - 

халыкны 

һәм 

территориял

әрне 

табигый һәм 

техноген 

характердаг

ы гадәттән 

тыш 

хәлләрдән 

саклау, 

янгын 

куркынычсы

злыгы һәм 

су 

объектларын

да кешеләр 

иминлеге, 

гражданнар 

оборонасы 

 БОПУРдан сайлау  

/ кабул ителгән 

чакырулар саны 

07.040.1 эш 

туристлык-

мәгълүмати 

хезмәтләр күрсәтү 

- - 

хезмәт 

күрсәтү 

ысулы 

БОПУРда

н сайлап 

алу 

мәдәният, 

кинематогра

фия, архив 

эше 

БОПУРдан сайлап 

алу 

16. Торак-коммуналь 280601002 эш дәүләти дәүләти объектларны эшләр даими торак- БОПУРдан сайлап 



хуҗалык, 

төзекләндерү, шәһәр 

төзелеше эшчәнлеге, 

төзелеш һәм 

архитектура 

өлкәсендә 

муниципаль 

учреждениеләр 

0000010 

03100 

(муниципаль) 

милектәге 

мөлкәтне карап 

тоту 

(эксплуатацияләү)  

(муниципаль) 

милектәге 

мөлкәтне карап 

тоту 

(эксплуатацияләү)  

һәм 

корылмаларны 

проектлау, 

капиталь һәм 

агымдагы 

ремонтлау, 

реконструкциял

әү һәм төзү 

күрсәтү 

шартлары 

коммуналь 

хуҗалык, 

төзекләндер

ү, шәһәр 

төзелеше 

эшчәнлеге, 

төзелеш һәм 

архитектура 

алу 

28060100 

0000010 

02100 

эш 

дәүләти 

(муниципаль) 

милектәге 

мөлкәтне карап 

тоту 

(эксплуатацияләү)  

дәүләти 

(муниципаль) 

милектәге 

мөлкәтне карап 

тоту 

(эксплуатацияләү)  

заказчы, төзүче 

функцияләрен 

объектлар һәм 

корылмалар 

төзегәндә 

башкару буенча 

эшләр 

эшләр 

күрсәтү 

шартлары 

даими 

торак-

коммуналь 

хуҗалык, 

төзекләндер

ү, шәһәр 

төзелеше 

эшчәнлеге, 

төзелеш һәм 

архитектура 

БОПУРдан сайлап 

алу 

17. Балалар һәм 

яшьләргә ярдәм 

итүгә һәм 

яшүсмерләрнең һәм 

яшьләрнең асоциаль 

һәм деструктив үз-

үзләрен тотышын 

профилактикалауга 

юнәлдерелгән 

чараларны гамәлгә 

ашыручы яшьләр 

сәясәте өлкәсендәге 

муниципаль 

учреждениеләр 

10.043.1 эш 

яшүсмерләрнең 

һәм яшьләрнең 

үзләрен асоциаль 

һәм деструктив  

тотышын 

профилактикалауг

а юнәлтелгән 

чаралар оештыру, 

социаль 

куркыныч хәлдә 

булган балаларга 

һәм яшьләргә 

ярдәм итү 

- - - - 
яшьләр 

сәясәте 

БОПУРдан сайлап 

алу 

 


