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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «Иннополис мәктәбе» 
дәүләт автоном гомуми белем бирү 
учреждениесенең гомум үсеш юнәлешле 
мәктәпкәчә төркемнәрендә ата-аналар 
түләве күләмен раслау турында  
 

«Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 елның 29 декабрендәге 273-

ФЗ номерлы Федераль законның 65 статьясындагы 2 өлеше, шулай ук «Татарстан 

Республикасының мәктәпкәчә белем бирү оешмалары эшчәнлеген норматив 

финанслау турында» 2013 елның 30 декабрендәге 1096 номерлы  Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты карары нигезендә б о е р а м: 

 

1. 2018 елга мәктәпкәчә белем бирү программасын тормышка ашыручы 

«Иннополис мәктәбе» дәүләт автоном гомуми белем бирү учреждениесенең гомуми 

үсеш юнәлешле мәктәпкәчә төркемнәрендә баланы карау һәм тәрбияләү өчен ата-

ана түләвенең күләмен расларга. 

2. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының «Иннополис 

мәктәбе «дәүләт автоном гомуми белем бирү учреждениесенең гомуми үсеш 

юнәлешле мәктәпкәчә төркемнәрендә ата-аналар түләве күләмен раслау турында» 

2017 елның 18 маендагы под-861/17 номерлы боерыгы үз көчен югалткан дип 

танырга. 

3. Мәктәпкәчә белем бирү бүлегенә (Э. А. Измайлова) боерык кабул ителгән 

көннән башлап эш көннәрендә исәпләнгән өч көнлек срокта,  аны Татарстан 

Республикасы юстиция Министрлыгына дәүләт теркәвенә җибәрергә. 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 



4. Әлеге боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны министрның беренче 

урынбасары И. Г. Һадиуллинга йөкләргә. 

 

 

Татарстан Республикасы Премьер-         

министры урынбасары – министр                                                           Р.Т.Бурганов 

  
 
 



Расланган  
Татарстан Республикасы Мәгариф  
һәм фән   Министрлыгы                                                                                                                             
___________ 2018   №___________                                                                                                                   
боерыгы белэн 

 
2018 ЕЛГА МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРҮ БУЕНЧА БЕЛЕМ БИРҮ ПРОГРАММАСЫН ГАМӘЛГӘ 

АШЫРУЧЫ «ИННОПОЛИС МӘКТӘБЕ» ДӘҮЛӘТ АВТОНОМ ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҮ 
УЧРЕЖДЕНИЕСЕНЕҢ МӘКТӘПКӘЧӘ ЯШЬТӘГЕ БАЛАЛАР ТӨРКЕМНӘРЕНДӘ БАЛАНЫ КАРАГАН ҺӘМ 

ТӘРБИЯЛӘГӘН ӨЧЕН АТА-АНАЛАР ТҮЛӘВЕ КҮЛӘМЕ 
 

Мәгариф 
оешмасының 
мәктәпкәчә 

төркемнәренең 
атналык эш көннәре 

саны 

Белем бирү 
оешмасының 
мәктәпкәчә 

төркемнәренең эш 
сәгатьләре саны 

Балалар саны 

Бер тәрбияләнүче өчен ата-аналар түләве күләме, аена сум 

барысы шул исәптән азык төлек 
продуктлары бәясе  

2 айдан 
1 яшькә 
кадәр 

1 
яшьтән 
3 яшькә 
кадәр 

3 
яшьтән 
7 яшькә 
кадәр 

2 айдан 
1 яшькә 
кадәр 

1 
яшьтән 
3 яшькә 
кадәр 

3 
яшьтән 
7 яшькә 
кадәр 

5 эш көне 10,5 
Өчтән ким 5478 3118 3117 1117 430 541 

Өч һәм 
күбрәк 

2739 1559 1559 558 215 271 
 


