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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                   КАРАР                                                      
 

«27» гыйнвар 2020 ел                                                                                               № 19 

 

2020 елга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы учреждениеләре тарафыннан түләүле хезмәтләр 

күрсәтүдән алынган керемнәр күләменең план 

күрсәткечләрен һәм күрсәтелгән керемнәрдән, максатчан 

тотылырга тиешле керемнәрдән тыш, хезмәт хакы 

түләүгә җибәрелә торган чыгымнарның тәкъдим ителә 

торган күләмнәрен билгеләү турында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 елның 26 декабрендәге 

1212 нче номерлы«2020 елга Татарстан Республикасы учреждениеләре тарафыннан түләүле 

хезмәтләр күрсәтүдән алынган керемнәр күләмнәренең план күрсәткечләрен һәм күрсәтелгән 

керемнәрдән, максатчан тотылырга тиешле керемнәрдән тыш, хезмәт хакы түләүгә җибәрелә 

торган чыгымнарның тәкъдим ителә торган күләмнәрен билгеләү турында» карарын  үтәү 

йөзеннән, карар бирә: 

1. 2020 елга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы бюджет 

учреждениеләре тарафыннан түләүле хезмәтләр күрсәтүдән алынган керемнәр 

күләмнәренең план күрсәткечләрен, әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә, 

максатчан тотылырга тиешле керемнәрдән тыш, түләүле хезмәт төрләре һәм күрсәтелгән 

керемнәрдән хезмәт хакы түләүгә җибәрелә торган чыгымнарның тәкъдим ителә торган 

күләмнәрен билгеләргә. 

2. 2020 елга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы бюджет 

учреждениеләре тарафыннан түләүле хезмәтләр күрсәтүдән алынган керемнәр 

күләмнәренең план күрсәткечләрен, әлеге карарның 2 нче кушымтасы нигезендә, 

максатчан тотылырга тиешле керемнәрдән тыш, күрсәтелгән керемнәрдән хезмәт хакы 

түләүгә җибәрелә торган тармаклар һәм тәкъдим ителә торган чыгымнар күләмнәре 

киселешендә билгеләргә. 

3. Әлеге карар 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә дип билгеләргә. 

4. Әлеге карарны  «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында» 

түбәндәге веб-адрес буенча бастырырга:  http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль 

районының Интернет-мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында 

түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга : http: //aznakayevo. tatar. ru. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 

Җитәкче                                                                                                   А. Х. Шәмсетдинов 
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Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына 1 нче кушымта  

«____» _________ 2020 №_____ 

 

2020 елга, максатчан тотылырга тиешле керемнәрдән тыш, 

тиешле керемнәрдән тыш,түләүле хезмәт төрләре һәм җибәрелә торган чыгымнарның 

тәкъдим ителә торган күләме буенча күрсәтелгән  

керемнәрдән хезмәт хакын түләүгә,  Татарстан Республикасы Азнакай  

тмуниципаль районы учреждениеләре бюджет тарафыннан түләүле хезмәт  

күрсәтүдән алынган керемнәр күләменең палн күрсәткечләре  

мең сумнарда  

№ 

п/п 

Учреждение исеме, түләүле хезмәтләр төрләре Керем 

күләме 

Хезмәт хакын 

түләүгә 

юнәлдерелгән 

чыгымнар күләме 

1 2 3 4 

  Барлыгы 46741,4 9489,0 

1. 
"Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе" МКУ 
40957,4 5500,9 

 
шул исәптән: 

  

 
мәгариф 7334,6 5500,9 

 
ашханә хезмәтләре 33622,8 - 

2. 
"Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәдәният идарәсе "МКУ 
2103,0 1227,3 

 
шул исәптән: 

  

 

билетлар сату (концертлар, спектакльләр, 

күргәзмәләр һ. б.), уку билетлары, абонементлар 

сату 

534,5 267,2 

 
музей хезмәтләре (лекцияләр, экскурсияләр һ. б.) 150,0 75,0 

 
кино күрсәтү һәм кинофильмнар прокаты 240,3 100,1 

 
белем бирү хезмәтләре 1178,2 785,0 

 
мәдәни-тамаша чаралары үткәрү 0,0 0,0 

 

костюмнар, ут һәм тавыш җайланмалары, музыка 

уен кораллары, инвентарь һ. б. прокатка бирү. 
0,0 0,0 

3. 

"Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының физик культура, спорт һәм 

туризм идарәсе" МКУ 

3554,0 2665,5 

 
шул исәптән: 

  

 

физкультура-сәламәтләндерү һәм спорт 

корылмаларын (объектлары) бирү 
1824,0 1368,0 

 
физик культура һәм спорт дәресләренә бару 100,0 75,0 

 

ял һәм ял итү өчен инвентарь һәм җиһазлар 

прокатка алу 
1320,0 990,0 

 

башка хезмәтләр (транспорт хезмәтләре, 

мәгълүмат-консультация хезмәтләре, спорт 

җиһазларын ремонтлау, тулай торакта яшәү, 

туклану һ. б.) 

310,0 232,5 

4. 
"Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының яшьләр эшләре буенча идарәсе" 
127,0 95,3 



МКУ 

 
шул исәптән: 

  

 
концертлар, ял кичәләре оештыру һәм үткәрү 127,0 95,3 



Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты карарына 2 нче 

кушымта 

«____» ____________ 2020 №___ 

 

2020 елга, максатчан тотылырга тиешле керемнәрдән тыш, 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы бюджет учреждениеләре тарафыннан түләүле хезмәтләр күрсәтүдән 

алынган керемнәр күләме, күрсәтелгән керемнәрдән, максатчан тотылырга тиешле керемнәрдән тыш, тармаклар һәм тәкъдим ителә 

торган чыгымнар күләмнәре киселешендә план күрсәткечләре 

        

 

(мең сумнарда) 

 

№ 

п/п 
Атамасы 

Барлыгы тармаклар 

буенча 
Мәгариф Мәдәният 

Яшьләр сәясәте һәм 

спорт 

Керем 

күләме 

Хезмәт 

хакына 

юнәлтелә 

торган 

чыгымнар 

күләме 

Керем 

күләме 

Хезмәт 

хакына 

юнәлтелә 

торган 

чыгымнар 

күләме 

Керем 

күләме 

Хезмәт 

хакына 

юнәлтелә 

торган 

чыгымнар 

күләме 

Керем 

күләм

е 

Хезмәт 

хакына 

юнәлтелә 

торган 

чыгымнар 

күләме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  БАРЛЫГЫ 

47582,3

8 9336,15 

41655,6

5 5949,94 2245,73 625,46 

3681,0

0 2760,75 

1 

"Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе" МКУ 

40957,3

7 5500,91 

40957,3

7 5500,91 

    

2 

"Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының мәдәният 

идарәсе "МКУ 2944,01 1074,49 698,28 449,03 2245,73 625,46 

  

3 

"Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының физик 

культура, спорт һәм туризм 

идарәсе" МКУ 3554,0 2665,50 

    

3554,0 2665,50 



4 

"Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының яшьләр 

эшләре буенча идарәсе"МКУ 127,00 95,25 

    

127,00 95,25 

 


