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2019 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 чыгым-

нарны раслау турында 

 

 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 
1. 2019 елга түбәндәгеләрне (карарга теркәләләр) расларга: 
интернаты булган, адаптацияләнгән төп гомуми белем бирү программалары 

буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы карама-
гындагы оешмаларда мәктәп яшендәге белем алучыларны (тәрбияләнүчеләрне) тәр-
бияләп тоту буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә норматив чыгымнарны; 

интернаты булган, адаптацияләнгән төп гомуми белем бирү программалары 
буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы 
карамагындагы оешмаларда мәктәпкәчә яшьтәге белем алучыларны 
(тәрбияләнүчеләрне) тәрбияләп тоту буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә норматив 
чыгымнарны; 

ятим балалар өчен интернаты булган, адаптацияләнгән төп гомуми белем бирү 
программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Татарстан 
Республикасы карамагындагы оешмаларда ятим балаларны тәрбияләп тоту буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүгә норматив чыгымнарны; 

адаптацияләнгән төп гомуми белем бирү программалары буенча белем бирү 
эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы карамагындагы оешмаларда 
мәктәп яшендәге белем алучыларны (тәрбияләнүчеләрне) тәрбияләп тоту буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүгә норматив чыгымнарны; 

адаптацияләнгән төп гомуми белем бирү программалары буенча белем бирү 
эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы карамагындагы оешмаларда 
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мәктәпкәчә яшьтәге белем алучыларны (тәрбияләнүчеләрне) тәрбияләп тоту буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүгә норматив чыгымнарны; 

Татарстан Республикасы карамагындагы шифаханә белем бирү оешмаларында 
белем алучыларны (тәрбияләнүчеләрне) тәрбияләп тоту буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүгә норматив чыгымнарны; 

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 коэффициентларын. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының түбәндәге карарлары үз 

көчен югалткан дип санарга: 

«2019 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» 2017 ел, 18 сентябрь, 

690 нчы; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 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» 2017 ел, 18 сентябрь, 690 нчы 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 коэффициентларына 

үзгәреш кертү хакында» 2018 ел, 16 август, 672 нче; 

3. Бу карар 2019 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә дип билгеләргә. 
 
 
 
Татарстан Республикасы 
Премьер-министры                                                       А.В.Песошин 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 
2018 ел, 13 сентябрь, 780 нче 
карары белән расланды 

 

 

Интернаты булган, адаптацияләнгән төп гомуми белем бирү программалары буенча 

белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы карамагындагы 

оешмаларда мәктәп яшендәге белем алучыларны (тәрбияләнүчеләрне)  

тәрбияләп тоту буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә  

НОРМАТИВ ЧЫГЫМНАР 

 

Белем бирү оешмасы Территориаль дис-

локациясе 

Бер тәрбияләнүчегә 
норматив чыгымнар,  

1 елга сум 
 

1 2 3 

Чукрак балалар өчен махсус (кор-
рекцияле) I төр интернат мәктәп  

шәһәр җире 259 688,0 

авыл җире 272 750,0 

Психик үсеше тоткарланган яки 
акылы зәгыйфь чукрак балалар өчен 
махсус (коррекцияле) I төр интернат 
мәктәп 

шәһәр җире 290 952,0 

авыл җире 306 466,0 

Ишетү сәләте бозылу аркасында 
сөйләм үсеше җиңелчә тоткарланган 
начар ишетүчеләр һәм соң чукрак-
ланучылар өчен махсус (коррекци-
яле) II төр интернат мәктәп 

шәһәр җире 197 160,0 

авыл җире 205 319,0 

Ишетү сәләте бозылу аркасында 
сөйләм үсеше нык тоткарланган на-
чар ишетүчеләр һәм соң чукракла-
нучылар өчен махсус (коррекцияле) 
II төр интернат мәктәп 

шәһәр җире 259 688,0 

авыл җире 272 750,0 

Ишетү сәләте бозылу яки акыл 
зәгыйфьлеге аркасында сөйләм үсе-
ше нык тоткарланган начар 
ишетүчеләр һәм соң чукракланучы-
лар өчен махсус (коррекцияле) II төр 
интернат мәктәп 

шәһәр җире 290 952,0 

авыл җире 306 466,0 

Сукыр балалар өчен махсус (кор-
рекцияле) III төр интернат мәктәп 

шәһәр җире 220 608,0 

авыл җире 231 542,0 

Психик үсеше тоткарланган яки 
акылы зәгыйфь сукыр балалар өчен 
махсус (коррекцияле) III төр интер-
нат мәктәп  

шәһәр җире 290 952,0 

авыл җире 306 466,0 

Начар күрүче һәм соң сукырайган шәһәр җире 181 527,0 
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1 2 3 

балалар өчен махсус (коррекцияле) 
IV төр интернат мәктәп  

авыл җире 190 334,0 

Акылы зәгыйфь начар күрүче һәм 
соң сукырайган балалар өчен махсус 
(коррекцияле) IV төр интернат 
мәктәп 

шәһәр җире 290 952,0 

авыл җире 306 466,0 

Сөйләм үсеше нык бозылган бала-
лар өчен махсус (коррекцияле) V 
төр интернат мәктәп  

шәһәр җире 181 527,0 

авыл җире 190 334,0 

Психик үсеше тоткарланган яки 
акылы зәгыйфь, сөйләм үсеше нык 
бозылган балалар өчен махсус (кор-
рекцияле) V төр интернат мәктәп 

шәһәр җире 290 952,0 

авыл җире 306 466,0 

Таяну-хәрәкәтләнү аппараты бо-
зылган балалар өчен махсус (кор-
рекцияле) VI төр интернат мәктәп  

шәһәр җире 237 356,0 

авыл җире 248 466,0 

Таяну-хәрәкәтләнү аппараты бо-
зылган һәм психик үсеше тоткар-
ланган балалар өчен махсус (кор-
рекцияле) VI төр интернат мәктәп  

шәһәр җире 331 148,0 

авыл җире 349 613,0 

Психик үсеше тоткарланган балалар 
өчен махсус (коррекцияле) VII төр 
интернат мәктәп 

шәһәр җире 181 527,0 

авыл җире 190 334,0 

Акылы зәгыйфь балалар өчен мах-
сус (коррекцияле) VIII төр интернат 
мәктәп  

шәһәр җире 181 527,0 

авыл җире 190 334,0 

Акыл үсеше нык зәгыйфь балалар 
өчен махсус (коррекцияле) VIII төр 
интернат мәктәп  

шәһәр җире 197 160,0 

авыл җире 205 319,0 

 

_________________________ 



 

Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 
2018 ел, 13 сентябрь, 780 нче 
карары белән расланды 

 

 

Интернаты булган, адаптацияләнгән төп гомуми белем бирү программалары буенча 

белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы карамагындагы 

оешмаларда мәктәпкәчә яшьтәге белем алучыларны (тәрбияләнүчеләрне)  

тәрбияләп тоту буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә  

НОРМАТИВ ЧЫГЫМНАР 

 

Белем бирү оешмасы Территориаль дис-

локациясе 

Бер тәрбияләнүчегә 
норматив чыгымнар,  

1 елга сум 
 

1 2 3 

Чукрак балалар өчен махсус (кор-
рекцияле) I төр интернат мәктәп 

шәһәр җире 287 282,0 

авыл җире 300 029,0 

Начар ишетүче һәм соң чукраклан-
ган балалар өчен махсус (коррекци-
яле) II төр интернат мәктәп 

шәһәр җире 226 197,0 

авыл җире 235 807,0 

Сукыр балалар өчен махсус (кор-
рекцияле) III төр интернат мәктәп 

шәһәр җире 297 240,0 

авыл җире 310 623,0 

Начар күрүче һәм соң сукырайган 
балалар өчен махсус (коррекцияле) 
IV төр интернат мәктәп 

шәһәр җире 197 958,0 

авыл җире 206 271,0 

Сөйләм үсеше нык бозылган бала-
лар өчен махсус (коррекцияле) V 
төр интернат мәктәп 

шәһәр җире 190 540,0 

авыл җире 198 348,0 

Таяну-хәрәкәтләнү аппараты бо-
зылган балалар өчен махсус (кор-
рекцияле) VI төр интернат мәктәп 

шәһәр җире 250 420,0 

авыл җире 261 285,0 

Психик үсеше тоткарланган балалар 
өчен махсус (коррекцияле) VII төр 
интернат мәктәп 

шәһәр җире 196 533,0 

авыл җире 204 342,0 

Акылы зәгыйфь балалар өчен мах-
сус (коррекцияле) VIII төр интернат 
мәктәп 

шәһәр җире 196 533,0 

авыл җире 204 342,0 

Акылы нык зәгыйфь балалар өчен 
махсус (коррекцияле) VIII төр ин-
тернат мәктәп  

шәһәр җире 250 420,0 

авыл җире 261 285,0 

 

___________________________  



 

Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 
2018 ел, 13 сентябрь, 780 нче 
карары белән расланды 

 

Ятим балалар өчен интернаты булган, адаптацияләнгән төп гомуми белем бирү 

программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Татарстан 

Республикасы карамагындагы оешмаларда ятим балаларны  

тәрбияләп тоту буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә  

НОРМАТИВ ЧЫГЫМНАР 

 

 

Белем бирү оешмасы Территориаль  

дислокациясе 

Бер тәрбияләнүчегә 
норматив чыгымнар,  

1 елга сум 

1 2 3 

Акылы зәгыйфь ятим балалар 
өчен махсус (коррекцияле) VIII 
төр интернат мәктәп 

шәһәр җире 222 596,0 

авыл җире 231 403,0 

Акылы нык зәгыйфь ятим бала-
лар өчен махсус (коррекцияле) 
VIII төр интернат мәктәп 

шәһәр җире 238 228,0 

авыл җире 246 388,0 

 

 

____________________________ 

 



 

Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 
2018 ел, 13 сентябрь, 780 нче 
карары белән расланды 

 

Адаптацияләнгән төп гомуми белем бирү программалары буенча белем бирү 

эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы карамагындагы оешмаларда 

мәктәп яшендәге белем алучыларны (тәрбияләнүчеләрне)  

тәрбияләп тоту буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә  

НОРМАТИВ ЧЫГЫМНАР 

 

 

Белем бирү оешмасы Территориаль  

дислокациясе 

Бер тәрбияләнүчегә нор-
матив чыгымнар,  

1 елга сум 

1 2 3 

Махсус (коррекцияле) гомуми 

белем бирү мәктәбе 

шәһәр җире 35 497,0 

авыл җире 35 497,0 

 

 

____________________________ 
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Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 
2018 ел, 13 сентябрь, 780 нче 
карары белән расланды 

 

Адаптацияләнгән төп гомуми белем бирү программалары буенча белем бирү 

эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы карамагындагы оешмаларда 

мәктәпкәчә яшьтәге белем алучыларны (тәрбияләнүчеләрне)  

тәрбияләп тоту буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә  

НОРМАТИВ ЧЫГЫМНАР 

 

Белем бирү оешмасы Территориаль дислока-

циясе 

Бер тәрбияләнүчегә нор-
матив чыгымнар,  

1 елга сум 

1 2 3 

Махсус (коррекцияле) гомуми 

белем бирү мәктәбе 

шәһәр җире 157 716,0 

авыл җире 164 781,0 

 

 

________________________ 

 

 



 

Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 
2018 ел, 13 сентябрь, 780 нче 
карары белән расланды 

 

 

Татарстан Республикасы карамагындагы  

шифаханә белем бирү оешмаларында белем алучыларны (тәрбияләнүчеләрне) 

тәрбияләп тоту буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә  

НОРМАТИВ ЧЫГЫМНАР 

 

 

Белем бирү оешмасы Территориаль  

дислокациясе 

Бер тәрбияләнүчегә 
норматив чыгымнар,  

1 елга сум 

1 2 3 

Шифаханә гомуми белем 

бирү мәктәбе 

шәһәр җире 227 627,0 

авыл җире 280 956,0 

 

 

____________________________ 

 

 





 

Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 
2018 ел, 13 сентябрь, 780 нче 
карары белән расланды 

 

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 исеме Төзәтү коэф-

фициенты 
 

1 2 3 

1. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 
Әгерҗе интернат мәктәбе» дәүләт бюджет гомуми белем бирү 
учреждениесе (алга таба – ДБГББУ)  

0,7035 

2. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Актүбә интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,8494 

3. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Әлмәт интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,0527 

4. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Болгар интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,8719 

5. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Бөгелмә интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,1866 

6. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Югары Чаллы интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,1084 

7. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Алабуга интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,2154 

8. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Е.Г.Ласточкина исемендәге Казан интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,1584 

9. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Казан шәһәренең 7 нче интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9803 

10. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Казан шәһәренең 4 нче интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9814 

11. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Казан шәһәренең 1 нче интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,8313 

12. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән ятим балалар 

һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган балалар өчен Казан 

шәһәренең 11 нче интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9237 

13. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Лаеш интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,0368 
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14. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Мамадыш интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,1389 

15. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Мәчкәрә интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9934 

16. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән ятим балалар һәм 
ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган балалар өчен Минзәлә ин-
тернат мәктәбе» ДБГББУ 

1,1860 

17. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Түбән Кама интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,1029 

18. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Яңа Кенәр интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,8260 

19. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Нурлат интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9533 

20. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Чаллы шәһәренең 86 нчы «Өмет» интернат мәктәбе» ДБГББУ 

1,2059 

21. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Питрәч интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,8590 

22. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Рус 

Акташы интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,8183 

23. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Сокольский интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9035 

24. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Саба интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,6961 

25. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Так-

талачык интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,1846 

26. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Та-

тар Ялтаны интернат мәктәбе» ДБГББУ 

0,9002 

27. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Теләнче Тамак интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,0572 

28. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Төй-

гелде интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9718 

29. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Урыссу интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,8666 

30. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Азнакай мәктәбе» ДБГББУ  

1,2575 

31. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Әлмәт шәһәренең 19 нчы мәктәбе» ДБГББУ  

0,9580 

32. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Бөгелмә шәһәренең 10 нчы мәктәбе» ДБГББУ 

0,7516 

33. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Алабуга шәһәренең 7 нче мәктәбе» ДБГББУ 

1,0968 

34. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Зәй 0,8600 
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шәһәренең 9 нчы мәктәбе» ДБГББУ 

35. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Зе-
ленодольск шәһәренең 2 нче мәктәбе» ДБГГБУ 

0,7803 

36. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Ка-

зан шәһәренең 172 нче мәктәбе» ДБГББУ  

0,7956 

37. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Ка-

зан шәһәренең 142 нче мәктәбе» ДБГББУ  

0,8373 

38. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Ка-

зан шәһәренең 61 нче мәктәбе» ДБГББУ  

0,7849 

39. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Ка-

зан шәһәренең 76 нчы мәктәбе» ДБГББУ  

0,7747 

40. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Ле-

ниногорск шәһәренең 14 нче мәктәбе» ДБГББУ  

0,9926 

41. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Менделеевск мәктәбе» ДБГББУ 

1,0184 

42. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Чаллы шәһәренең 88 нче мәктәбе» ДБГББУ 

1,1788 

43. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Чаллы шәһәренең 75 нче мәктәбе ДБГББУ» 

0,9501 

44. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Чаллы шәһәренең 87 нче мәктәбе» ДБГББУ 

1,1261 

45. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Чаллы шәһәренең 67 нче мәктәбе» ДБГББУ 

0,8396 

46. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Чаллы шәһәренең 68 нче мәктәбе» ДБГББУ 

0,8527 

47. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Чаллы шәһәренең 69 нчы мәктәбе» ДБГББУ 

0,7978 

48. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 
Чаллы шәһәренең 89 нчы башлангыч мәктәбе – балалар бакчасы» 
ДБГББУ  

0,9415 

49. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Түбән Кама шәһәренең 18 нче мәктәбе» ДБГББУ 

0,9549 

50. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Түбән Кама шәһәренең 23 нче мәктәбе» ДБГББУ 

0,8564 

51. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Чистай шәһәренең 10 нчы мәктәбе» ДБГББУ 

0,9963 

52. «Яңа Кәшер шифаханә интернат мәктәбе» озак вакыт дәвалануга 
мохтаҗ булган балалар өчен шифаханә тибындагы дәүләт бюд-
жет савыктыру гомуми белем бирү учреждениесе (алга таба – 
ДБСГББУ)  

1,1462 

53. «Болгар шифаханә интернат мәктәбе» ДБСГББУ 1,0000 
 

____________________________ 


