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Татарстан Республикасы Министрлар Ка-

бинетының кайбер карарларына үзгәреш-

ләр кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2020 елга Татарстан 

Республикасы социомәдәни тармагының аерым дәүләт учреждениеләре норматив 

чыгымнарын раслау турында» 2019 ел, 23 сентябрь, 872 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 ел, 2 ноябрь, 1003 нче карары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

әлеге карар белән расланган 2020 елга Татарстан Республикасы социомәдәни 

тармагының аерым дәүләт учреждениеләре күрсәтә торган дәүләт хезмәтләренә 

норматив чыгымнарда һәм аларның күләмнәрендә 1 бүлекнең 1.8, 1.9 нчы 

пунктларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«1.8. «Иннополис 

мәктәбе» дәүләт 

автоном гомуми 

белем бирү 

учреждениесе 

мәктәпкәчә белем 

бирүнең төп гомуми 

белем бирү програм-

маларын тормышка 

ашыру  

41 364,03 230,0 кеше 

башлангыч гомуми 

белем бирүнең төп 

гомуми белем бирү 

программаларын тор-

мышка ашыру 

45 845,69 178,0 кеше 

төп гомуми белем 

бирүнең төп гомуми 

белем бирү програм-

62 590,81 120,0 кеше 
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маларын тормышка 

ашыру 

урта гомуми белем 

бирүнең төп гомуми 

белем бирү програм-

маларын тормышка 

ашыру 

26 622,36 26,0 кеше 

өстәмә гомуми үстерү 

программаларын 

тормышка ашыру 

27 061,27 450,0 кеше 

1.9. «Иннополис 

лицее» дәүләт 

автоном гомуми 

белем бирү 

учреждениесе 

төп гомуми белем 

бирүнең төп гомуми 

белем бирү програм-

маларын тормышка 

ашыру 

380 030,49 90,0 кеше 

урта гомуми белем 

бирүнең төп гомуми 

белем бирү программа-

ларын тормышка 

ашыру 

245 470,34 60,0 кеше 

балаларны тәрбияләп 

тоту 

66 059,72 150,0 кеше 

балалар һәм яшьләр 

ялын оештыру 

341 990,62 50,0 кеше 

өстәмә гомуми үстерү 

программаларын 

тормышка ашыру 

78 336,31 150,0 кеше». 

 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2020 елга Татарстан 

Республикасы аерым дәүләт учреждениеләренең норматив чыгымнарын раслау 

турында» 2019 ел, 23 сентябрь, 870 нче карарына (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2019 ел, 2 ноябрь, 1003 нче карары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

әлеге карар белән расланган 2020 елга Татарстан Республикасының аерым 

дәүләт учреждениеләре тарафыннан башкарыла торган дәүләт хезмәтләренә 

норматив чыгымнарында: 

8 бүлек исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасы Дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат 

технологияләре һәм элемтә министрлыгы учреждениеләре»; 

13 бүлектә: 

13.1 нче пунктта «39 775 003,33» саннарын «24 844 190,0» саннарына 

алыштырырга; 

13.2 нче пунктта «18 391 000,0» саннарын «19 316 000,0» саннарына 

алыштырырга; 
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әлеге карар белән расланган 2020 елга Татарстан Республикасының аерым 

дәүләт учреждениеләре тарафыннан күрсәтелә торган дәүләт хезмәтләренә норматив 

чыгымнарында һәм аларның күләмнәрендә: 

1 бүлек исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасы Дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат 

технологияләре һәм элемтә министрлыгы учреждениеләре»; 

4 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

Баш ветеринария идарәсе учреждениеләре 

4.1. «Әгерҗе район 

дәүләт ветери-

нария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 84 537,91 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 35 000,0 берәмлек 

4.2. «Азнакай район 

дәүләт ветери-

нария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 102 189,03 берәмлек 
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ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 25 000,0 берәмлек 

4.3. «Аксубай район 

дәүләт ветери-

нария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 82 828,6 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 20 000,0 берәмлек 

4.4. «Актаныш рай-

он дәүләт вете-

ринария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 124 449,2 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 90 000,0 берәмлек 
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4.5. «Алексеевск 

район дәүләт ве-

теринария бер-

ләшмәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 80 588,0 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 93 000,0 берәмлек 

4.6. «Әлки район 

дәүләт ветерина-

рия берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 82 278,9 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 115 000,0 берәмлек 

4.7. «Әлмәт район 

дәүләт ветерина-

рия берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

87,0 77 646,99 берәмлек 
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дениесе мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 50 000,0 берәмлек 

4.8. «Апас район 

дәүләт ветерина-

рия берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 104 357,45 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 24 000,0 берәмлек 

4.9. «Арча район 

дәүләт ветерина-

рия берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

87,0 118 584,0 берәмлек 
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башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 125 000,0 берәмлек 

4.10. «Әтнә район 

дәүләт ветерина-

рия берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 81 434,57 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 45 000,0 берәмлек 

4.11. «Баулы район 

дәүләт ветерина-

рия берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 87 943,54 берәмлек 
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ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 20 000,0 берәмлек 

4.12. «Балтач район 

дәүләт ветери-

нария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 118 687,68 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 145 000,0 берәмлек 

4.13. «Бөгелмә район 

дәүләт ветери-

нария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 62 321,26 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 21 000,0 берәмлек 
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4.14. «Буа район 

дәүләт ветери-

нария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 131 124,62 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 20 000,0 берәмлек 

4.15. «Югары Ослан 

район дәүләт ве-

теринария бер-

ләшмәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 59 035,77 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 8 000,0 берәмлек 

4.16. «Биектау район 

дәүләт ветери-

нария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

87,0 75 111,79 берәмлек 
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дениесе мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 100 000,0 берәмлек 

4.17. «Чүпрәле район 

дәүләт ветери-

нария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 108 040,62 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 24 000,0 берәмлек 

4.18. «Алабуга район 

дәүләт ветери-

нария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

87,0 12 220,32 берәмлек 
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башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 20 000,0 берәмлек 

4.19. «Зәй район 

дәүләт ветери-

нария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 83 081,47 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 20 000,0 берәмлек 

4.20. «Зеленодольск 

район дәүләт ве-

теринария бер-

ләшмәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 36 552,53 берәмлек 
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ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 20 000,0 берәмлек 

4.21. «Кайбыч район 

дәүләт ветери-

нария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 83 550,09 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 10 000,0 берәмлек 

4.22. «Кама Тамагы 

район дәүләт ве-

теринария бер-

ләшмәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 73 971,38 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 12 000,0 берәмлек 
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4.23. «Кукмара район 

дәүләт ветери-

нария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 131 085,98 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 50 000,0 берәмлек 

4.24. «Лаеш район 

дәүләт ветерина-

рия берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 58 991,61 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 10 000,0 берәмлек 

4.25. «Лениногорск 

район дәүләт ве-

теринария бер-

ләшмәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

87,0 90 624,23 берәмлек 
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дениесе мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 20 000,0 берәмлек 

4.26. «Мамадыш рай-

он дәүләт вете-

ринария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 127 255,86 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 50 000,0 берәмлек 

4.27. «Менделеевск 

район дәүләт ве-

теринария бер-

ләшмәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

87,0 45 547,63 берәмлек 
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башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 25 000,0 берәмлек 

4.28. «Минзәлә район 

дәүләт ветери-

нария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 98 196,62 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 40 000,0 берәмлек 

4.29. «Мөслим район 

дәүләт ветери-

нария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 73 437,56 берәмлек 
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ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 50 000,0 берәмлек 

4.30. «Түбән Кама 

район дәүләт ве-

теринария бер-

ләшмәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 101 698,05 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 12 000,0 берәмлек 

4.31. «Яңа Чишмә 

район дәүләт ве-

теринария бер-

ләшмәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 69 457,91 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 40 000,0 берәмлек 
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4.32. «Нурлат район 

дәүләт ветери-

нария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 119 666,8 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 20 000,0 берәмлек 

4.33. «Питрәч район 

дәүләт ветери-

нария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 79 569,47 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 15 000,0 берәмлек 

4.34. «Балык Бистәсе 

район дәүләт ве-

теринария бер-

ләшмәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

87,0 74 819,17 берәмлек 
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дениесе мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 30 000,0 берәмлек 

4.35. «Саба район 

дәүләт ветерина-

рия берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 113 715,08 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 50 000,0 берәмлек 

4.36. «Сарман район 

дәүләт ветери-

нария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

87,0 85 947,1 берәмлек 
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башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 25 000,0 берәмлек 

4.37. «Спас район 

дәүләт ветерина-

рия берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 80 768,6 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 20 000,0 берәмлек 

4.38. «Тәтеш район 

дәүләт ветерина-

рия берләш-

мәсе» дәүләт 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, 

зоопарк хайванна-

рын һәм башка 

хайваннарны, кыйм-

мәтле мех бирә 

торган җәнлекләрне, 

кошлар, балыклар 

һәм бал кортларын да 

кертеп) йогышлы һәм 

башка авыруларын 

кисәтү һәм бетерү 

һәм аларны дәвалау 

буенча чаралар 

үткәрү 

87,0 83 284,83 берәмлек 
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ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 18 000,0 берәмлек 

4.39. «Тукай район 

дәүләт ветерина-

рия берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, зоо-

парк хайваннарын 

һәм башка хайван-

нарны, кыйммәтле 

мех бирә торган җән-

лекләрне, кошлар, 

балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) 

йогышлы һәм башка 

авыруларын кисәтү 

һәм бетерү һәм алар-

ны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

87,0 40 513,4 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 170 000,0 берәмлек 

4.40. «Теләче район 

дәүләт ветери-

нария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, зоо-

парк хайваннарын 

һәм башка хайван-

нарны, кыйммәтле 

мех бирә торган җән-

лекләрне, кошлар, 

балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) 

йогышлы һәм башка 

авыруларын кисәтү 

һәм бетерү һәм алар-

ны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

87,0 73 099,54 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 30 000,0 берәмлек 

4.41. «Чирмешән рай-

он дәүләт вете-

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, зоо-

87,0 80 137,33 берәмлек 
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ринария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

парк хайваннарын 

һәм башка хайван-

нарны, кыйммәтле 

мех бирә торган җән-

лекләрне, кошлар, 

балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) 

йогышлы һәм башка 

авыруларын кисәтү 

һәм бетерү һәм алар-

ны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 15 000,0 берәмлек 

4.42. «Чистай район 

дәүләт ветери-

нария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, зоо-

парк хайваннарын 

һәм башка хайван-

нарны, кыйммәтле 

мех бирә торган җән-

лекләрне, кошлар, 

балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) 

йогышлы һәм башка 

авыруларын кисәтү 

һәм бетерү һәм алар-

ны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

87,0 85 298,0 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 80 000,0 берәмлек 

4.43. «Ютазы район 

дәүләт ветери-

нария берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, зоо-

парк хайваннарын 

һәм башка хайван-

нарны, кыйммәтле 

мех бирә торган җән-

лекләрне, кошлар, 

балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) 

87,0 63 173,82 берәмлек 



22 

йогышлы һәм башка 

авыруларын кисәтү 

һәм бетерү һәм алар-

ны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 18 000,0 берәмлек 

4.44. «Казан шәһәре 

дәүләт ветерина-

рия берләш-

мәсе» дәүләт 

бюджет учреж-

дениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, зоо-

парк хайваннарын 

һәм башка хайван-

нарны, кыйммәтле 

мех бирә торган җән-

лекләрне, кошлар, 

балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) 

йогышлы һәм башка 

авыруларын кисәтү 

һәм бетерү һәм алар-

ны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

87,0 4 842,0 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 870 000,0 берәмлек 

халыкны кеше һәм 

хайваннар өчен уртак 

авырулардан һәм 

азык-төлектән агула-

нудан саклау чарала-

ры үткәрү 

44,25 35 000,0 берәмлек 

4.45. «Яр Чаллы 

шәһәре дәүләт 

ветеринария 

берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, зоо-

парк хайваннарын 

һәм башка хайван-

нарны, кыйммәтле 

мех бирә торган җән-

лекләрне, кошлар, 

балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) 

йогышлы һәм башка 

87,0 3 128,92 берәмлек 
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авыруларын кисәтү 

һәм бетерү һәм алар-

ны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 50 000,0 берәмлек 

халыкны кеше һәм 

хайваннар өчен уртак 

авырулардан һәм 

азык-төлектән агу-

ланудан саклау чара-

лары үткәрү 

44,25 8 200,0 берәмлек 

4.46. «Түбән Кама 

шәһәре дәүләт 

ветеринария 

берләшмәсе» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

хайваннарның (авыл 

хуҗалыгы, йорт, зоо-

парк хайваннарын 

һәм башка хайван-

нарны, кыйммәтле 

мех бирә торган җән-

лекләрне, кошлар, 

балыклар һәм бал 

кортларын да кертеп) 

йогышлы һәм башка 

авыруларын кисәтү 

һәм бетерү һәм алар-

ны дәвалау буенча 

чаралар үткәрү 

87,0 3 635,91 берәмлек 

ветеринария буенча 

теркәп җибәрелә тор-

ган документларны 

рәсмиләштерү һәм 

бирү 

21,26 170 000,0 берәмлек 

халыкны кеше һәм 

хайваннар өчен уртак 

авырулардан һәм 

азык-төлектән агула-

нудан саклау чара-

лары үткәрү 

44,25 30 800,0 берәмлек». 
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