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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

       03.02.2020                                                                      № 107 

  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының “Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы бюджет 

учреждениеләре тарафыннан максатчан 

тотылырга тиешле керемнәрдән тыш, 

түләүле хезмәтләр күрсәтүдән керемнәр 

күләменең һәм күрсәтелгән керемнәрдән, 

хезмәт хакы түләүгә юнәлтелә торган 

чыгымнарның план күрсәткечләрен раслау 

турында”гы  2019 елның 12 февралендәге 

92 номерлы карарына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

 

Татарстан Республикасы учреждениеләре тарафыннан түләүле хезмәтләр 

күрсәткәндә план күрсәткечләрен формалаштыру мәсьәләсе буенча комиссия 

утырышының 2019 елның 7 ноябрендәге беркетмәсе нигезендә Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджет 

учреждениеләре тарафыннан түләүле хезмәтләр күрсәтүдән керемнәр күләмнәренең 

һәм күрсәтелгән керемнәрдән, максатчан тотылырга тиешле керемнәрдән тыш, 

хезмәт хакы түләүгә юнәлтелә торган чыгымнарның план күрсәткечләрен раслау 

турында» 2019 елның 12 февралендәге 92 номерлы карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 



1.1. 1 нче кушымтага “Кама Тамагы МР балалар һәм яшүсмерләр спорт 

мәктәбе” МБУ ДОД”ны  “Кама Тамагы муниципаль районы “Спорт мәктәбе” нә 

алмаштырырга.   

1.2.  кушымта нигезендә, 3 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә. 

2. Әлеге карар имза салынган мизгелдән үз көченә керә һәм 2020 елның 1 

гыйнварыннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад мәсьәләләре буенча 

урынбасары М.Х. Хабибулловага йөкләргә. 

 
 

       

       Җитәкче                                                                    Р.М. Заһидуллин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы  

муниципаль районы  

2020 елның 3 февралендә 

107 номерлы карарына 

кушымта  

 

2020 елга,Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджет 

учреждениеләре тарафыннан максатчан тотылырга тиешле керемнәрдән тыш, 

түләүле хезмәтләр күрсәтүдән керемнәр күләменең һәм күрсәтелгән керемнәрдән, 

хезмәт хакы түләүгә юнәлтелә торган чыгымнарның план күрсәткечләрен раслау 

 

Учреждение исеме  

 

 

Керемн

әр 

күләме, 

мең сум 

 

Хезмәт хакын 

түләүгә 

юнәлдерелгән 

чыгымнар күләме, 

мең сум 
 

Барлыгы 7472,5 253,1 

МӘГАРИФ 5 435,0 - 

мәгариф учреждениеләрендә туклану өчен ата-

аналар түләве 

4 995,0 - 

белем бирү хезмәтләре (укыту өчен ата-аналар 

взнослары һәм башкалар.) 

440,0 - 

МӘДӘНИЯТ 337,5 253,1 

Мәдәни-ял итү учреждениеләре 300,0 225,0 

билетлар сату (концертлар, спектакльләр, 

күргәзмәләр һ. б.), мәдәни-тамаша чаралары үткәрү, 

костюмнар, яктылык һәм тавыш җайланмалары, 

музыка уен кораллары прокаты, торак булмаган 

бинаны вакытлыча кулланылышка бирү һ. б. 

300,0 225,0 

Музейлар 24,0 18,0 

музей хезмәтләре (лекцияләр, экскурсияләр һ. б.) 24,0 18,0 

Китапханә 13,5 10,1 

Башка хезмәтләр (Компьютер хезмәтләре, күчермә 

ясау, видео хезмәтләр һ. б.) 

13,5 10,1 

СПОРТ 1700,0 - 

Спорт комплексы 1700,0 - 

Спорт юнәлеше (бассейн, тренажер залы, бильярд, 

теннис, сауна-бассейн һ. б.), эшмәкәрлек эшчәнлеге 

(сәүдә, кафе, аренда, прокат, кунакханәләр, массаж 

һ. б. хезмәтләр) 

1700,0 - 

 


