
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2019 ел,  30 декабрь       1244 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2019 елга Татарстан 

Республикасы социомәдәни тармагының 

аерым дәүләт учреждениеләре норматив 

чыгымнарын раслау турында» 2018 ел,           

22 сентябрь, 820 нче карарына үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга Татарстан 

Республикасы социомәдәни тармагының аерым дәүләт учреждениеләре норматив 

чыгымнарын раслау турында» 2018 ел, 22 сентябрь, 820 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 ел, 27 декабрь, 1246 нчы; 2019 ел,              

1 апрель, 256 нчы; 2019 ел, 6 июль, 556 нчы; 2019 ел, 5 ноябрь, 1019 нчы карарлары 

белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

әлеге карар белән расланган 2019 елга Татарстан Республикасы социомәдәни 

тармагының аерым дәүләт учреждениеләре башкара торган дәүләт хезмәтләренә 

норматив чыгымнарда: 

2.4 нче пунктта «923 092,89», «615 395,26», «514 220,15» саннарын шул ук 

эзлеклелектә «933 438,28», «622 292,19», «518 576,83» саннарына алыштырырга; 

2.6 нчы пунктта «1 518 052,02», «2 368 161,16», «2 185 994,91» саннарын шул 

ук эзлеклелектә «1 674 994,59», «2 612 991,55», «2 411 992,2» саннарына алыш-

тырырга; 

2.14 нче пунктта «7 330 989,64», «2 255 689,12», «1 691 766,84» саннарын шул 

ук эзлеклелектә «7 400 893,89», «2 277 198,12», «1 707 898,59» саннарына алыш-

тырырга; 

2.18 нче пунктта «249 846 200,0» саннарын «253 879 700,0» саннарына алыш-

тырырга; 

3.1 нче пунктта «115 852 650,0» саннарын «129 822 249,44» саннарына алыш-

тырырга; 
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3.3 нче пунктта «1 128 825 800,0», «50 944 184,0» саннарын шул ук эзлек-

лелектә «1 278 559 970,0», «18 764 184,0» саннарына алыштырырга; 

3.5 нче пунктта «13 739 100,0» саннарын «9 205 395,54» саннарына алыш-

тырырга; 

3.6 нчы пунктта «15 580 900,0» саннарын «10 148 311,72» саннарына алыш-

тырырга; 

3.7 нче пунктта «14 882 200,0» саннарын «10 878 893,3» саннарына алыш-

тырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы социомәдәни 

тармагының аерым дәүләт учреждениеләре күрсәтә торган дәүләт хезмәтләренә 

норматив чыгымнарда һәм аларның күләмнәрендә: 

2.4 нче пунктта «55,89» саннарын «56,56» саннарына алыштырырга; 

2.6 нчы пунктта «7 561,93» саннарын «8 343,68» саннарына алыштырырга; 

2.14 нче пунктта «20 278,43» саннарын «20 471,82» саннарына алыштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  


