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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2019 елга яшьләр сәясәте, 

физик культура һәм спорт дәүләт 

учреждениеләренең норматив чыгым-

нарын раслау турында» 2018 ел,                

19 сентябрь, 798 нче карары белән 

расланган 2019 елга яшьләр сәясәте, 

физик культура һәм спорт дәүләт 

учреждениеләренең норматив чыгымна-

рына үзгәреш кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

 1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга яшьләр 

сәясәте, физик культура һәм спорт дәүләт учреждениеләренең норматив 

чыгымнарын раслау турында» 2018 ел, 19 сентябрь, 798 нче карары белән 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 ел, 15 февраль, 105 нче; 

2019 ел, 21 март, 200 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

расланган 2019 елга яшьләр сәясәте, физик культура һәм спорт дәүләт 

учреждениеләренең норматив чыгымнарына, аны яңа редакциядә (карарга теркәлә) 

бәян итеп, үзгәреш кертергә. 

2. Бу карарның гамәле 2019 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 19 сентябрь, 798 нче 

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 30 декабрь, 1240 нчы 

карары редакциясендә) 

 

 

2019 елга яшьләр сәясәте, 

физик культура һәм спорт дәүләт учреждениеләренең 

норматив чыгымнары 

 

Т/с Учреждение исеме Эш исеме 

Норматив 

чыгымнар, 

сум 
 

1 2 3 4 
 

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы учреждениеләре  

1.1. «Татарстан Рес-

публикасы Яшьләр 

үзәге» дәүләт 

бюджет учрежде-

ниесе 

яшьләр сәясәте өлкәсендә талантлы һәм 

инициативалы яшьләрне үстерү систе-

масын формалаштыруга юнәлдерелгән 

чаралар оештыру; үсмерләр һәм яшьләр 

үз-үзләрен тормышка ашыру өчен 

шартлар тудыру, үсмерләрнең һәм 

яшьләрнең иҗади, һөнәри, интеллекту-

аль потенциалын үстерү  

4 395 178,2 

яшьләр сәясәте өлкәсендә яшьләрне 

инновацион эшчәнлеккә, эшмәкәрлек, 

иреклеләр эшчәнлегенә җәлеп итүгә, 

шулай ук яшьләрнең гражданлык 

активлыгын үстерүгә һәм сәламәт яшәү 

рәвешен формалаштыруга юнәлдерел-

гән чаралар оештыру 

2 930 118,8 

1.2. «Идел» яшьләр 

үзәге» дәүләт бюд-

жет учреждениесе 

яшьләр сәясәте өлкәсендә талантлы һәм 

инициативалы яшьләрне үстерү систе-

масын формалаштыруга юнәлдерелгән 

чаралар оештыру; үсмерләр һәм яшьләр 

үз-үзләрен тормышка ашыру өчен 

шартлар тудыру, үсмерләрнең һәм 

яшьләрнең иҗади, һөнәри, интеллекту-

аль потенциалын үстерү 

1 644 462,4 
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яшьләр сәясәте өлкәсендә яшьләрне 

инновацион эшчәнлеккә, эшмәкәрлек, 

иреклеләр эшчәнлегенә җәлеп итүгә, 

шулай ук яшьләрнең гражданлык 

активлыгын үстерүгә һәм сәламәт яшәү 

рәвешен формалаштыруга юнәлдерел-

гән чаралар оештыру 

704 769,6 

1.3. «Сәләтле 

балаларга һәм 

яшьләргә 

булышлык күрсәтү 

буенча «Созвез-

дие-Йолдызлык» 

республика үзәге» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

яшьләр сәясәте өлкәсендә талантлы һәм 

инициативалы яшьләрне үстерү систе-

масын формалаштыруга юнәлдерелгән 

чаралар оештыру; үсмерләр һәм яшьләр 

үз-үзләрен тормышка ашыру өчен 

шартлар тудыру, үсмерләрнең һәм 

яшьләрнең иҗади, һөнәри, интеллекту-

аль потенциалын үстерү 

12 719 811,0 

1.4. «Сәләт» яшьләр 

үзәге» дәүләт 

бюджет учрежде-

ниесе 

яшьләр сәясәте өлкәсендә талантлы һәм 

инициативалы яшьләрне үстерү систе-

масын формалаштыруга юнәлдерелгән 

чаралар оештыру; үсмерләр һәм яшьләр 

үз-үзләрен тормышка ашыру өчен 

шартлар тудыру, үсмерләрнең һәм 

яшьләрнең иҗади, һөнәри, интеллекту-

аль потенциалын үстерү 

14 088 070,8 

яшьләр сәясәте өлкәсендә яшьләрне 

инновацион эшчәнлеккә, эшмәкәрлек, 

иреклеләр эшчәнлегенә җәлеп итүгә, 

шулай ук яшьләрнең гражданлык 

активлыгын үстерүгә һәм сәламәт яшәү 

рәвешен формалаштыруга юнәлдерел-

гән чаралар оештыру 

9 392 047,2 

1.5. «Студентлар 

хезмәт отрядлары 

республика үзәге» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

яшьләр сәясәте өлкәсендә талантлы һәм 

инициативалы яшьләрне үстерү систе-

масын формалаштыруга юнәлдерелгән 

чаралар оештыру; үсмерләр һәм яшьләр 

үз-үзләрен тормышка ашыру өчен 

шартлар тудыру, үсмерләрнең һәм 

яшьләрнең иҗади, һөнәри, интеллекту-

аль потенциалын үстерү 

5 753 175,0 

1.6. «Патриот» спорт-

патриотика һәм 

яшьләрне хәрби 

яшьләр сәясәте өлкәсендә яшьләргә 

гражданлык һәм патриотик тәрбия 

бирүгә, яшьләр мохитендә толерант-

17 945 776,0 
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хезмәткә чакыру 

алдыннан әзерләү 

буенча республика 

үзәге» дәүләт 

автоном учрежде-

ниесе 

лыкны тәрбияләүгә, яшьләр арасында 

хокукый, мәдәни һәм әхлакый 

кыйммәтләрне формалаштыруга юнәл-

дерелгән чараларны оештыру 

1.7. «Яшьләр, иннова-

ция һәм профилак-

тика программа-

лары республика 

үзәге» дәүләт 

бюджет учрежде-

ниесе 

яшьләр сәясәте өлкәсендә талантлы һәм 

инициативалы яшьләрне үстерү систе-

масын формалаштыруга юнәлдерелгән 

чаралар оештыру; үсмерләр һәм яшьләр 

үз-үзләрен тормышка ашыру өчен 

шартлар тудыру, үсмерләрнең һәм 

яшьләрнең иҗади, һөнәри, интеллекту-

аль потенциалын үстерү 

8 903 670,0 

үсмерләрнең һәм яшьләрнең асоциаль 

һәм деструктив тәртибен профилакти-

калауга юнәлдерелгән чараларны ое-

штыру, социаль куркыныч хәлдә булган 

балаларга һәм яшьләргә ярдәм күрсәтү  

6 677 752,5 

яшьләр сәясәте өлкәсендә яшьләргә 

гражданлык һәм патриотик тәрбия 

бирүгә, яшьләр мохитендә толерант-

лыкны тәрбияләүгә, яшьләр арасында 

хокукый, мәдәни һәм әхлакый 

кыйммәтләрне формалаштыруга юнәл-

дерелгән чараларны оештыру 

6 677 752,5 

1.8. «Балалар һәм 

яшүсмерләр ялын, 

аларны савыкты-

руны һәм эш белән 

тәэмин итүне оеш-

тыру буенча 

«Җәй» республика 

үзәге» дәүләт 

бюджет учрежде-

ниесе 

махсуслаштырылган (юнәлешле) ла-

герьлар эшчәнлеген оештыру 

33 408 743,0 

1.9. «Черноморец» 

республика үзәге» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

махсуслаштырылган (юнәлешле) ла-

герьлар эшчәнлеген оештыру 

7 857 745,0 
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1.10. «Җәмәгать тәрти-

бен саклау буенча 

«Форпост» яшьләр 

(студентлар) фор-

мированиеләре 

республика үзәге» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

яшьләр сәясәте өлкәсендә яшьләргә 

гражданлык һәм патриотик тәрбия 

бирүгә, яшьләр мохитендә толерант-

лыкны тәрбияләүгә, яшьләр арасында 

хокукый, мәдәни һәм әхлакый 

кыйммәтләрне формалаштыруга юнәл-

дерелгән чараларны оештыру 

5 258 743,0 

1.11. «Волга» яшьләр 

үзәге» дәүләт 

автоном учрежде-

ниесе 

дәүләт (муниципаль) милкендәге 

мөлкәтне карап тоту (эксплуатацияләү) 

57 756 549,0 

 

Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы учреждениеләре  

 

2.1. «Физик культура 

һәм яшүсмерләр 

спорты республика 

үзәге» дәүләт 

бюджет мәгариф 

учреждениесе 

белем алучыларның интеллектуаль һәм 

иҗади сәләтләрен, физик культура һәм 

спорт белән шөгыльләнүгә сәләтләрен, 

фәнни (фәнни-тикшеренү) эшчәнлеккә, 

иҗади эшчәнлеккә, физкультура-спорт 

эшчәнлегенә кызыксынуын ачыклауга 

һәм үстерүгә юнәлдерелгән чаралар, 

олимпиадалар, конкурслар оештыру һәм 

үткәрү 

4 642 040,0 

спорт әзерлеген үтүче затларның 

халыкара ярышларда катнашуын тәэмин 

итү 

357 080,0 

спорт әзерлеген үтүче затларның спорт 

ярышларында катнашуын тәэмин итү 

357 080,0 

рәсми спорт чараларын оештыру һәм 

үткәрү 

1 785 400,0 

2.2. «Спорт сарае» 

дәүләт бюджет 

учреждениесе 

спорт объекларыннан файдалану 

мөмкинлеген тәэмин итү 

98 628 065,0 

2.3. «Маяк» спорт 

комплексы» дәүләт 

автоном учрежде-

ниесе 

спорт объекларыннан файдалану 

мөмкинлеген тәэмин итү 

22 021 030,0 

2.4. «Спорт әзерлеге 

үзәге» дәүләт ав-

тоном учрежде-

ниесе 

спорт әзерлеген үтүче затларның 

халыкара ярышларда катнашуын тәэмин 

итү 

937 044,0 

рәсми спорт чараларын оештыру һәм 

үткәрү 

51 452 214,0 
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спорт резервы әзерлеген оештыру һәм 

тәэмин итү 

1 788 901,0 

спорт җыелма командаларының рәсми 

спорт чараларында катнашуын тәэмин 

итү 

25 726 107,0 

спорт әзерлеген үтүче затларның спорт 

ярышларында катнашуын тәэмин итү 

5 281 519,0 

2.5. «Универсиада 

авылы» дәүләт ав-

тоном учрежде-

ниесе 

дәүләт (муниципаль) милкендәге 

мөлкәтне карап тоту (эксплуатацияләү) 

1 011 900,0 

 

 

______________________________ 

 

 


