
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 ел, 13 июнь 467 

 

 

 

 

 
Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «2018 елга урта звено 
белгечләрен әзерләү программаларын 
тормышка ашыруга норматив 
чыгымнарны һәм Татарстан 
Республикасының дәүләт һөнәри белем 
бирү оешмаларында торак урыннар белән 
тәэмин итүгә норматив чыгымнарны 
раслау турында» 2017 ел, 18 сентябрь, 697 
нче карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 
1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2018 елга урта звено 

белгечләрен әзерләү программаларын тормышка ашыруга норматив чыгымнарны 
һәм Татарстан Республикасының дәүләт һөнәри белем бирү оешмаларында торак 
урыннар белән тәэмин итүгә норматив чыгымнарны раслау турында» 2017 ел, 18 
сентябрь, 697 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  
2018 ел, 19 апрель, 267 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1 пунктның өченче абзацы үз көчен югалткан дип санарга; 
әлеге карар белән расланган урта һөнәри белемнең төп һөнәри белем бирү 

программаларын – Татарстан Республикасының дәүләт һөнәри белем бирү 
оешмаларында урта буын белгечләр әзерләү программаларын тормышка 
ашыруга норматив чыгымнарда: 

«Информатика һәм санау техникасы» бүлегенә түбәндәге эчтәлекле юл 
өстәргә: 

 
«09.02.06 Челтәр һәм 

системалы 
администра-
цияләү 

50321 60719 56560 68518 53025 64099 59669 72405»; 
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«Мәгълүмат куркынычсызлыгы» бүлегенә түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә: 

 
«10.02.05 Автоматлашты

рылган систе-
маларның 
мәгълүмат кур-
кынычсызлы-
гын тәэмин итү  

50321 60719 56560 68518 53025 64099 59669 72405»; 

 
әлеге карар белән расланган урта һөнәри белемнең төп һөнәри белем бирү 

программаларын – Татарстан Республикасының дәүләт һөнәри белем бирү 
оешмаларында урта буын белгечләр әзерләү программаларын тормышка 
ашыруга норматив чыгымнарга төзүтү коэффициентларында  

73 пунктның 3 графасында «1,257004» саннарын «1,287514» саннарына 
алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган урта һөнәри белемнең төп һөнәри белем бирү 
программаларын – күрү сәләте мөмкинлекләре чикләнгән укучылар өчен 
Татарстан Республикасының дәүләт һөнәри белем бирү оешмаларында урта 
буын белгечләр әзерләү программаларын тормышка ашыруга норматив 
чыгымнарда: 

түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә: 
 

«34.02.02 Медицина массажы (күрү 
сәләте мөмкинлекләре 
чикләнгән затларны укыту 
өчен) 

159638 176600 165744 184233». 

 
2. Түбәндәгеләрне билгеләргә:   
бу карарның 1 пунктындагы икенче – тугызынчы абзацларның гамәле  2018 

елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла дип; 
бу карарның 1 пунктындагы унынчы – уникенче абзацлар 2018 елның 1 

сентябреннән үз көченә керә дип.  
 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 
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