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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2017 елга Татарстан 

Республикасы карамагындагы адапта-

цияләнгән төп гомуми белем бирү 

программалары буенча белем бирү 

эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешмалар 

һәм шифаханә белем бирү оешмалары 

тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүгә 

норматив чыгымнарны раслау турында» 

2016 ел, 24 октябрь, 772 нче карары белән 

расланган Татарстан Республикасы 

карамагындагы адаптацияләнгән төп 

гомуми белем бирү программалары буенча 

белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы 

оешмалар һәм шифаханә белем бирү 

оешмалары тарафыннан дәүләт йөкләмәсе 

үтәлешен финанслар белән тәэмин итү 

күләменә карата төзәтү коэффициент-

ларына үзгәреш кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2017 елга Татарстан 

Республикасы карамагындагы адаптацияләнгән төп гомуми белем бирү 

программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешмалар һәм 

шифаханә белем бирү оешмалары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүгә 

норматив чыгымнарны раслау турында» 2016 ел, 24 октябрь, 772 нче карарына 

түбәндәге үзгәрешне кертергә: 

 

Татарстан Республикасы карамагындагы адаптацияләнгән төп гомуми белем 

бирү программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешмалар 



2 
 

һәм шифаханә белем бирү оешмалары тарафыннан дәүләт йөкләмәсе үтәлешен 

финанслар белән тәэмин итү күләменә карата төзәтү коэффициентларын яңа 

редакциядә бәян итәргә (теркәлгән). 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфасын башкаручы          Р.К.Нигъмәтуллин 

 

 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2016 ел, 21 октябрь, 772 

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2017 ел, 15 август, 579 нчы 

карары редакциясендә) 

 

 

Татарстан Республикасы карамагындагы адаптацияләнгән төп гомуми белем бирү 

программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешмалар һәм 

шифаханә белем бирү оешмалары тарафыннан дәүләт йөкләмәсе үтәлешен 

финанслар белән тәэмин итү күләменә карата  

ТӨЗӘТҮ КОЭФФИЦИЕНТЛАРЫ 

 
 

Т/с Белем бирү оешмасы Төзәтү 

коэффициенты 
 

1 2 3 

1. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Әгерҗе интернат мәктәбе» дәүләт бюджет гомуми 

белем бирү учреждениесе (алга таба – ДБГББУ)  

0,7179 

2. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Актүбә интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9168 

3. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Әлмәт интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,4346 

4. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Болгар интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,8528 

5. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Бөгелмә интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,1700 

6. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Югары Чаллы интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,0920 

7. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Алабуга интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,2089 

8. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Е.Г.Ласточкина исемендәге Казан интернат мәктәбе» 

ДБГББУ  

1,1768 

9. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Казан шәһәренең 7 нче интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9034 

10. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Казан шәһәренең 4 нче интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9527 

11. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Казан шәһәренең 1 нче интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,8367 
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12. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән ятим 

балалар һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган балалар 

өчен Казан шәһәренең 11 нче интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,1022 

13. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Лаеш интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,8792 

14. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Мамадыш интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,1643 

15. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Мәчкәрә интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,1656 

16. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән ятим 

балалар һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган балалар 

өчен Минзәлә интернат мәктәбе» ДБГББУ 

1,2005 

17. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Түбән Кама интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,1807 

18. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Яңа Кенәр интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,8188 

19. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Нурлат интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9493 

20. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Чаллы шәһәренең 86 нчы «Өмет» интернат мәктәбе» 

ДБГББУ 

1,3880 

21. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Питрәч интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9615 

22. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Рус Акташы интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9291 

23. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Сокольский интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9720 

24. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Саба интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,7601 

25. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Такталачык интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,1799 

26. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Татар Ялтаны интернат мәктәбе» ДБГББУ 

0,8900 

27. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Теләнче Тамак интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,0535 

28. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Төйгелде интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9808 

29. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Урыссу интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9618 

30. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Азнакай мәктәбе» ДБГББУ  

1,0756 

31. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 0,9333 
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өчен Әлмәт шәһәренең 19 нчы мәктәбе» ДБГББУ  

32. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Бөгелмә шәһәренең 10 нчы мәктәбе» ДБГББУ 

0,9186 

33. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Алабуга шәһәренең 7 нче мәктәбе» ДБГББУ 

1,1118 

34. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Зәй шәһәренең 9 нчы мәктәбе» ДБГББУ 

0,8956 

35. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Зеленодольск шәһәренең 2 нче мәктәбе» ДБГГБУ 

0,8804 

36. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Казан шәһәренең 172 нче мәктәбе» ДБГББУ  

0,9004 

37. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Казан шәһәренең 142 нче мәктәбе» ДБГББУ  

0,7977 

38. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Казан шәһәренең 61 нче мәктәбе» ДБГББУ  

0,8108 

39. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Казан шәһәренең 76 нчы мәктәбе» ДБГББУ  

0,9670 

40. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Лениногорск шәһәренең 14 нче мәктәбе» ДБГББУ  

1,0536 

41. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Менделеевск мәктәбе» ДБГББУ 

1,0259 

42. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Чаллы шәһәренең 88 нче мәктәбе» ДБГББУ 

1,1405 

43. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Чаллы шәһәренең 75 нче мәктәбе ДБГББУ» 

0,7567 

44. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Чаллы шәһәренең 87 нче мәктәбе» ДБГББУ 

1,2245 

45. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Чаллы шәһәренең 67 нче мәктәбе» ДБГББУ 

0,8511 

46. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Чаллы шәһәренең 68 нче мәктәбе» ДБГББУ 

0,8720 

47. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Чаллы шәһәренең 69 нчы мәктәбе» ДБГББУ 

0,9108 

48. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Чаллы шәһәренең 89 нчы башлангыч мәктәбе – 

балалар бакчасы» ДБГББУ  

0,9137 

49. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Түбән Кама шәһәренең 18 нче мәктәбе» ДБГББУ 

0,9183 

50. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Түбән Кама шәһәренең 23 нче мәктәбе» ДБГББУ 

0,8740 

51. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 

өчен Чистай шәһәренең 10 нчы мәктәбе» ДБГББУ 

0,9650 
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52. «Яңа Кәшер шифаханә интернат мәктәбе» озак вакыт 

дәвалануга мохтаҗ булган балалар өчен шифаханә 

тибындагы дәүләт бюджет савыктыру гомуми белем бирү 

учреждениесе (алга таба – ДБСГББУ)  

0,9947 

53. «Болгар шифаханә интернат мәктәбе» ДБСГББУ 0,9658 

 

 

__________________________________  

 

 

 


