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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2019 елга спорт 

төрләре буенча спорт әзерлеген 

гамәлгә ашыра торган Татарстан 

Республикасы дәүләт учреждение-

ләренең норматив чыгымнарын 

раслау турында» 2018 ел, 22 сентябрь, 

818 нче карарына үзгәрешләр кертү 

хакында 
 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  
 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга спорт 

төрләре буенча спорт әзерлеген гамәлгә ашыра торган Татарстан Республикасы 

дәүләт учреждениеләренең норматив чыгымнарын раслау турында» 2018 ел, 22 сен-

тябрь, 818 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының               

2019 ел, 28 август, 718 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт 

учреждениеләренең спорт объектларыннан файдалану мөмкинлеген тәэмин итүгә 

норматив чыгымнарны яңа редакциядә (карарга теркәлә) бәян итәргә; 

спорт ярышларында спорт әзерлеген уза торган затларның катнашуын тәэмин 

итүгә норматив чыгымнарның 3 нче пунктында «5 975 600,0» саннарын «5 975 500,0» 

саннарына алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләре 

тарафыннан дәүләт йөкләмәсен үтәүне финанслар белән тәэмин итү күләменә карата 

төзәтү коэффициентларын яңа редакциядә (карарга теркәлә) бәян итәргә. 

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, 22 сентябрь, 818 нче 
карары белән расланды 
(Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 
2019 ел, 30 декабрь, 1254 нче 
карары редакциясендә) 

 
Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләренең 

спорт объектларыннан файдалану мөмкинлеген тәэмин итүгә 
норматив чыгымнар 

 

Т/с Учреждение исеме Норматив 
чыгымнар, 
1 елга сум 

 

1. Татарстан Республикасы Спорт министрлыгының «Көрәш буенча 
республика спорт мәктәбе» дәүләт автоном учреждениесе 

3 236 079,9 

2. «Р.Г.Нәҗметдинов исемендәге шахмат, шашка, го буенча 
республика олимпия резервы спорт мәктәбе» дәүләт автоном 
учреждениесе  

6 639 854,1 

3. «Атлы спорт буенча республика спорт мәктәбе» дәүләт бюджет 
учреждениесе   

14 074 240,5 

4. «Батыр» республика олимпия резервы спорт мәктәбе» дәүләт 
автоном учреждениесе  

11 832 785,4 

5. «Динамо» республика олимпия резервы спорт мәктәбе» дәүләт 
автоном учреждениесе  

18 606 803,0 

6. «Фехтование буенча республика олимпия резервы спорт мәктәбе» 
дәүләт автоном учреждениесе  

8 210 224,9 

7. «Стендка ату һәм пуля белән ату буенча республика олимпия 
резервы спорт мәктәбе» дәүләт бюджет учреждениесе 

32 012 351,0 

8. «Тимераякта фигуралы шуу һәм шорт-трек буенча республика 
олимпия резервы спорт мәктәбе» дәүләт бюджет учреждениесе  

880 265,6 

9. «Акватика» спортның су төрләре буенча республика олимпия 
резервы спорт мәктәбе» дәүләт бюджет учреждениесе 

20 902 966,3 

10. «Республика спорт-адаптив мәктәбе» дәүләт бюджет учрежде-
ниесе  

1 760 726,3 

11. «Барс» кышкы спорт төрләре буенча республика спорт мәктәбе» 
дәүләт бюджет учреждениесе  

10 455 445,6 

12. «Ф.Г.Вәлиевның бадминтон буенча республика спорт мәктәбе» 
дәүләт бюджет учреждениесе  

3 009 199,5 

 

___________________________ 

 



Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 
2018 ел, 22 сентябрь, 818 нче 
карары белән расланды 
(Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 
2019 ел, 30 декабрь, 1254 нче 
карары редакциясендә) 

 

Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләре тарафыннан 

дәүләт йөкләмәсен үтәүне финанслар белән тәэмин итү күләменә карата 

төзәтү коэффициентлары 

 

Т/с Учреждение исеме Төзәтү коэффи-

циентлары 
 

1. Татарстан Республикасы Спорт министрлыгының «Көрәш 

буенча республика спорт мәктәбе» дәүләт автоном учрежде-

ниесе 

1,24387 

2. «Р.Г.Нәҗметдинов исемендәге шахмат, шашка, го буенча рес-

публика олимпия резервы спорт мәктәбе» дәүләт автоном 

учреждениесе  

1,01358 

3. «Атлы спорт буенча республика спорт мәктәбе» дәүләт бюд-

жет учреждениесе   

1,26187 

4. «Батыр» республика олимпия резервы спорт мәктәбе» дәүләт 

автоном учреждениесе  

0,98827 

5. «Динамо» республика олимпия резервы спорт мәктәбе» 

дәүләт автоном учреждениесе  

1,09734 

6. «Фехтование буенча республика олимпия резервы спорт 

мәктәбе» дәүләт автоном учреждениесе  

1,03840 

7. «Стендка ату һәм пуля белән ату буенча республика олимпия 

резервы спорт мәктәбе» дәүләт бюджет учреждениесе 

1,14260 

8. «Тимераякта фигуралы шуу һәм шорт-трек буенча республика 

олимпия резервы спорт мәктәбе» дәүләт бюджет учрежде-

ниесе  

1,13351 

9. «Акватика» спортның су төрләре буенча республика олимпия 

резервы спорт мәктәбе» дәүләт бюджет учреждениесе 

1,09687 

10. «Республика спорт-адаптив мәктәбе» дәүләт бюджет учрежде-

ниесе  

0,96322 

11. «Барс» кышкы спорт төрләре буенча республика спорт 

мәктәбе» дәүләт бюджет учреждениесе  

1,15626 

12. «Ф.Г.Вәлиевның бадминтон буенча республика спорт 

мәктәбе» дәүләт бюджет учреждениесе  

1,79129 

 

___________________________ 


