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Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетының «2021 елга Татарстан
Республикасы социомәдәни тармагының
аерым дәүләт учреждениеләре норматив
чыгымнарын раслау турында» 2020 ел,
30 сентябрь, 886 нчы карарына үзгәрешләр
кертү хакында
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2021 елга Татарстан
Республикасы социомәдәни тармагының аерым дәүләт учреждениеләре норматив
чыгымнарын раслау турында» 2020 ел, 30 сентябрь, 886 нчы карарына (Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының 2021 ел, 14 май, 335 нче карары нигезендә
кертелгән үзгәрешләр белән) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы социомәдәни
тармагының аерым дәүләт учреждениеләре башкара торган дәүләт хезмәтләренә
норматив чыгымнарда:
2.1 – 2.4 пунктларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.1. «Татарстан Республикасы Милли китапханәсе» Татарстан Республикасы дәүләт бюд-

китапханә фондларын булдыру,
исәпкә алу, өйрәнү, физик сакланышын һәм иминлеген (фондларны
цифрлаштыруны кертеп) тәэмин итү

7 703 341,6

2
жет мәдәният учрежде- китапханә фондын (истәлекле киниесе
тапларны кертеп) тотрыклыландыруны, реставрацияләүне һәм консервацияләүне гамәлгә ашыру

2.2. «Республика яшүсмерләр китапханәсе» Татарстан Республикасы
дәүләт бюджет мәдәният учреждениесе

2.3. «Сукырлар һәм начар
күрүчеләр өчен республика
махсус
китапханәсе» Татарстан
Республикасы
дәүләт
бюджет
мәдәният
учреждениесе

2.4. «Республика
балалар
китапханәсе» Татарстан
Республикасы
дәүләт
бюджет
мәдәният
учреждениесе

5 777 506,2

документларны
библиографик 5 135 561,06
эшкәртү һәм каталоглар төзү
китапханә эше өлкәсендә методик 4 493 615,93
яктан тәэмин итү
массакүләм
мәдәни
чаралар 3 854 575,21
үткәрүне оештыру
китапханә фондларын булдыру, 1 528 137,6
исәпкә алу, өйрәнү, физик сакланышын һәм иминлеген (фондларны
цифрлаштыруны кертеп) тәэмин итү
документларны
библиографик 1 738 915,2
эшкәртү һәм каталоглар төзү
китапханә эше өлкәсендә методик 1 159 276,8
яктан тәэмин итү
массакүләм
мәдәни
чаралар 1 108 070,4
үткәрүне оештыру
китапханә фондларын булдыру, 1 102 642,2
исәпкә алу, өйрәнү, физик сакланышын һәм иминлеген (фондларны
цифрлаштыруны кертеп) тәэмин итү
китапханә фондын (истәлекле ки- 1 044 608,4
тапларны кертеп) тотрыклыландыруны, реставрацияләүне һәм консервацияләүне гамәлгә ашыру
документларны
библиографик 992 377,98
эшкәртү һәм каталоглар төзү
китапханә эше өлкәсендә методик
947 885,4
яктан тәэмин итү
массакүләм
мәдәни
чаралар 943 364,52
үткәрүне оештыру
китапханә фондларын булдыру, 1 269 898,0
исәпкә алу, өйрәнү, физик сакланышын һәм иминлеген (фондларны
цифрлаштыруны кертеп) тәэмин итү
документларны
библиографик 1 249 080,0
эшкәртү һәм каталоглар төзү
китапханә эше өлкәсендә методик 1 040 900,0
яктан тәэмин итү
массакүләм
мәдәни
чаралар 1 020 905,4
үткәрүне оештыру
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2.5 пунктта «2 674 403,58» саннарын «2 560 403,58» саннарына
алмаштырырга;
2.7 пунктта «9 715 290,73» саннарын «9 601 290,73» саннарына
алмаштырырга;
2.13 пунктта «1 207 644,0» саннарын «1 435 644,0» саннарына алмаштырырга;
2.20 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.20. «Татарстан халыклары дуслыгы йорты» дәүләт бюджет
учреждениесе

массакүләм мәдәни чаралар үткәрүне 13 379 850,0
оештыру
милли сәясәт өлкәсендә чаралар 10 406 550,0
оештыру һәм үткәрү
традицион халык мәдәнияте өлкәсендә 10 902 100,0»;
Россия Федерациясе халыкларының
матди
булмаган
мәдәни
мирас
объектларын ачыклау, өйрәнү, саклау,
үстерү һәм популярлаштыру

2.28, 2.29 пунктларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.28. «А.С.Пушкин исемендәге Мәдәният
үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе

массакүләм мәдәни чаралар үткәрүне 11 722 425,0
оештыру
традицион халык мәдәнияте өлкәсендә 6 312 075,0
Россия Федерациясе халыкларының
матди
булмаган
мәдәни
мирас
объектларын ачыклау, өйрәнү, саклау,
үстерү һәм популярлаштыру
2.29. «Я.Е.Емельянов
массакүләм мәдәни чаралар үткәрүне 7 162 639,92
исемендәге Мәдә- оештыру
ният үзәге» дәүләт традицион халык мәдәнияте өлкәсендә 2 681 560,08»;
бюджет учрежде- Россия Федерациясе халыкларының
ниесе
матди
булмаган
мәдәни
мирас
объектларын ачыклау, өйрәнү, саклау,
үстерү һәм популярлаштыру
3.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«3.3. «Татарстан Республикасы Сәламәтлек
саклау министрлыгының Диспетчерлык үзәге» Татарстан Республикасы
дәүләт
автоном

мәгълүмат ресурсларын һәм мәгълү- 23 421 900,0
матлар базаларын алып бару
табиблар рецептлары буенча өч яшькә
кадәрге балаларны махсус һәм сөт
продуктлары белән тәэмин итү

2 415 100,0
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учреждениесе

оешма эшчәнлеген
административ 15 793 606,0
тәэмин итү (проектлар белән идарә итү)
оешма эшчәнлеген
административ 296 900 000,0»;
тәэмин итү (сатып алуларны оештыру)

4.1 пунктта «12 481 309,0» саннарын «76 809,0» саннарына алмаштырырга;
әлеге карар белән расланган 2021 елга Татарстан Республикасы социомәдәни
тармагының аерым дәүләт учреждениеләре башкара торган дәүләт хезмәтләренә
норматив чыгымнарда һәм аларның күләмнәрендә:
1.4 – 1.6 пунктларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.4. «Казан шәһәренең
ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган
балаларны
гаиләләргә урнаштыруда
булышлык күрсәтү,
тәрбиягә бала алучы
гаиләләрне әзерләү
һәм аларга ярдәм
күрсәтү
үзәге»
дәүләт
бюджет
учреждениесе

ятим балаларны һәм
ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган
балаларны
гаиләгә
урнаштыруга
теләк
белдергән
гражданнарны әзерләү
баланы уллыкка (кызлыкка) яки опекага
(попечительлеккә)
алган затларга консультация
ярдәме,
психологик, юридик,
социаль һәм башка
ярдәм күрсәтү
ятим балалар оешмасында булуы тәмамланган балалар арасыннан затларга консультация ярдәме, психологик, юридик, социаль
һәм
башка
ярдәм күрсәтү
ятим балалар оешмасында булуы тәмамланган, әмма 23 яшьтән өлкәнрәк булмаган
ятим балалар һәм атаана
кайгыртуыннан
мәхрүм калган балалар
арасыннан затларны
тәрбияләп тоту

социаль
хезмәт
күрсәтүләрдән
файдаланган
гражданнар
саны, кеше
9 452,09 420,0
социаль
хезмәт
күрсәтүләрдән
файдаланган
гаиләләр
саны,
берәмлек
13 107,24 300,0
социаль
хезмәт
күрсәтүләрдән
файдаланган
гражданнар
саны, кеше
20 017,73 200,0

71 469,01

16,0

социаль
хезмәт
күрсәтүләрдән
файдаланган
гражданнар
саны, кеше
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1.5. «Бөгелмә шәһәренең ата-ана тәрбиясеннән
мәхрүм
калган балаларны
гаиләләргә урнаштыруда булышлык
күрсәтү, тәрбиягә
бала алучы гаиләләрне әзерләү һәм
аларга ярдәм күрсәтү үзәге» дәүләт
бюджет
учреждениесе

1.6. «Яр Чаллы шәһәренең ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм
калган балаларны
гаиләләргә урнаштыруда булышлык
күрсәтү, тәрбиягә
бала алучы гаиләләрне әзерләү һәм
аларга ярдәм күрсәтү үзәге» дәүләт

ятим балаларны һәм
ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган
балаларны гаиләгә урнаштыруга теләк белдергән гражданнарны
әзерләү
баланы уллыкка (кызлыкка) яки опекага
(попечительлеккә) алган затларга консультация ярдәме, психологик, юридик, социаль
һәм
башка
ярдәм
күрсәтү
ятим балалар оешмасында булуы тәмамланган балалар арасыннан затларга консультация
ярдәме,
психологик, юридик,
социаль һәм башка
ярдәм күрсәтү
ятим балалар оешмасында булуы тәмамланган, әмма 23 яшьтән өлкәнрәк булмаган
ятим балалар һәм атаана
кайгыртуыннан
мәхрүм калган балалар
арасыннан затларны
тәрбияләп тоту
ятим балаларны һәм
ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган
балаларны
гаиләгә
урнаштыруга
теләк
белдергән
гражданнарны әзерләү
баланы уллыкка (кызлыкка) яки опекага
(попечительлеккә)
алган затларга кон-

социаль
хезмәт
күрсәтүләрдән
файдаланган
гражданнар
саны, кеше
10 776,58 420,0
социаль
хезмәт
күрсәтүләрдән
файдаланган
гаиләләр
саны,
берәмлек
22 554,66 200,0
социаль
хезмәт
күрсәтүләрдән
файдаланган
гражданнар
саны, кеше
45 398,77 100,0

85 460,61

12,0

социаль
хезмәт
күрсәтүләрдән
файдаланган
гражданнар
саны, кеше

социаль
хезмәт
күрсәтүләрдән
файдаланган
гражданнар
саны, кеше
11 581,56 420,0
социаль
хезмәт
күрсәтүләрдән
49 356,2

100,0
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бюджет
дениесе

учреж- сультация
ярдәме,
файдаланган
психологик, юридик,
гаиләләр
социаль һәм башка
саны,
ярдәм күрсәтү
берәмлек
ятим балалар оешма- 16 041,17 300,0
социаль
сында булуы тәмамхезмәт
ланган балалар аракүрсәтүләрсыннан затларга кондән
сультация
ярдәме,
файдаланган
психологик, юридик,
гражданнар
социаль һәм башка
саны, кеше
ярдәм күрсәтү
ятим балалар оешма- 95 581,15 12,0
социаль
сында булуы тәмамхезмәт
ланган, әмма 23 яшькүрсәтүләртән өлкәнрәк булмаган
дән
ятим балалар һәм атафайдаланган
ана
кайгыртуыннан
гражданнар
мәхрүм калган балалар
саны, кеше»;
арасыннан затларны
тәрбияләп тоту

2.1 – 2.4 пунктларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.1. «Татарстан Республикасы
Милли
китапханәсе» Татарстан Республикасы
дәүләт
бюджет
мәдәният
учреждениесе
2.2. «Республика яшүсмерләр
китапханәсе»
Татарстан
Республикасы дәүләт бюджет мәдәният учреждениесе
2.3. «Сукырлар һәм начар күрүчеләр өчен
республика махсус
китапханәсе»
Татарстан Республикасы дәүләт бюджет
мәдәният учреждениесе

китапханә хезмәтеннән 65,86 1 540 000,0 китап бирү
файдаланучыларга кисаны,
тапханә, библиография
берәмлек
һәм мәгълүмат бирү
хезмәте күрсәтү
китапханә хезмәтеннән 65,04 320 000,0 китап бирү
файдаланучыларга кисаны,
тапханә, библиография
берәмлек
һәм мәгълүмат бирү
хезмәте күрсәтү
китапханә хезмәтеннән 55,26 259 025,0 китап бирү
файдаланучыларга кисаны,
тапханә, библиография
берәмлек
һәм мәгълүмат бирү
хезмәте күрсәтү
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2.4. «Республика балалар
китапханәсе»
Татарстан Республикасы
дәүләт
бюджет мәдәният
учреждениесе

Татарстан Республикасы
Премьер-министры

китапханә хезмәтеннән 64,95 250 000,0 китап бирү
файдаланучыларга кисаны,
тапханә, библиография
берәмлек».
һәм мәгълүмат бирү
хезмәте күрсәтү

А.В.Песошин

