
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2018 ел, 21 сентябрь      815 

 

 

2019 елга Татарстан Республикасының 

дәүләт һөнәри белем бирү оешмаларында 

квалификацияле кадрларны максатчан 

әзерләүне тормышка ашыруга хезмәт 

күрсәтүләрнең күләмнәрен һәм норматив 

чыгымнарын раслау турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Түбәндәгеләрне (карарга теркәләләр) расларга: 

2019 елга Татарстан Республикасының дәүләт һөнәри белем бирү 

оешмаларында квалификацияле эшчеләр, хезмәткәрләр әзерләү программалары 

буенча квалификацияле кадрларны максатчан әзерләүгә норматив чыгымнарны; 

2019 елга Татарстан Республикасының дәүләт һөнәри белем бирү 

оешмаларында урта звено белгечләрен әзерләү программалары буенча 

квалификацияле кадрларны максатчан әзерләүгә норматив чыгымнарны; 

2018/2019 уку елына Татарстан Республикасының дәүләт һөнәри белем бирү 

оешмаларында квалификацияле эшчеләр, хезмәткәрләр әзерләү программалары 

буенча квалификацияле кадрларны максатчан әзерләүне тормышка ашыруга хезмәт 

күрсәтүләр күләмнәрен; 

2018/2019 уку елына Татарстан Республикасының дәүләт һөнәри белем бирү 

оешмаларында урта звено белгечләрен әзерләү программалары буенча 

квалификацияле кадрларны максатчан әзерләүне тормышка ашыруга хезмәт 

күрсәтүләр күләмнәрен. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2018 елга Татарстан 

Республикасының дәүләт һөнәри белем бирү оешмаларында квалификацияле 

кадрларны максатчан әзерләүне тормышка ашыруга хезмәт күрсәтүләрнең 

күләмнәрен һәм норматив чыгымнарын раслау турында» 2017 ел, 18 сентябрь,  

685 нче карары үз көчен югалткан дип санарга. 

3. Бу карар 2019 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә дип билгеләргә. 

 

Премьер-министр 

Республики Татарстан          А.В.Песошин 



 

Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 21 сентябрь, 815 нче 

карары белән расланды  

 

 

2019 елга Татарстан Республикасының дәүләт һөнәри белем бирү оешмаларында квалификацияле эшчеләр, 

хезмәткәрләр әзерләү программалары буенча квалификацияле кадрларны максатчан әзерләүгә 

НОРМАТИВ ЧЫГЫМНАР 

 
Әзерлек 

юнәлеше 

(белгечлек) 

коды  

 

Әзерлек юнәлеше (белгечлек) 

исеме 

Квалификацияле эшчеләр, хезмәткәрләр әзерләү программалары буенча 

квалификацияле кадрларны максатчан әзерләүгә норматив чыгымнар, 

1 елга сум 

урта гомуми белем базасында урта гомуми белем алып, 

төп гомуми белем базасында 

шәһәр җире авыл җире шәһәр җире авыл җире 

24.01.01 Авиация техникасын җыючы-

слесарь 

121 635 128 499 127 296 131 961 

  

_______________________________________ 

 

 



 

Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 21 сентябрь, 815 нче 

карары белән расланды 

 

 

2019 елга Татарстан Республикасының 

дәүләт һөнәри белем бирү оешмаларында урта звено белгечләрен әзерләү 

программалары буенча квалификацияле кадрларны максатчан әзерләүгә 

НОРМАТИВ ЧЫГЫМНАР 
 

 

Әзерлек 

юнәлеше 

(белгечлек) 

коды  

 

Әзерлек юнәлеше (белгечлек) 

исеме 

Урта звено белгечләрен әзерләү 

программалары буенча квалификацияле 

кадрларны максатчан әзерләүгә 

норматив чыгымнар, 

1 елга сум 

шәһәр җире авыл җире 

08.02.03 Металл булмаган төзелеш 

эшләнмәләре һәм конструк-

цияләре җитештерү 

109 542 119 598 

15.02.01 Сәнәгать җиһазын монтажлау һәм 

техник эксплуатацияләү (тарма-

клар буенча) 

112 889 123 719 

15.02.08 Машина төзелеше технологиясе 112 889 123 719 

18.02.03 Органик булмаган матдәләрнең 

химик технологиясе 

109 542 119 598 

24.02.01 Очу аппаратлары җитештерү 112 889 123 719 

27.02.04 Автомат идарә итү системалары 111  181 122 010 

 
 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 21 сентябрь, 815 нче 

карары белән расланды 

 

 

2018/2019 уку елына Татарстан Республикасының дәүләт һөнәри белем бирү 

оешмаларында квалификацияле эшчеләр, хезмәткәрләр әзерләү программалары 

буенча квалификацияле кадрларны максатчан әзерләүне тормышка ашыруга 

ХЕЗМӘТ КҮРСӘТҮЛӘР КҮЛӘМНӘРЕ 

 

 

Әзерлек юнәлеше 

(белгечлек) коды  

 

Әзерлек юнәлеше (белгечлек) 

исеме 

Квалификацияле эшчеләр, 

хезмәткәрләр әзерләү про-

граммалары буенча квалифи-

кацияле кадрларны максат-

чан әзерләүне тормышка 

ашыруга хезмәт күрсәтүләр 

күләмнәр нормативы, белем 

алучылар  

«П.В.Дементьев исемендәге Казан авиация-техник көллияте» 

дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе 

24.01.01 Авиация техникасы җыючы-

слесарь 

23 

 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 21 сентябрь, 815 нче 

карары белән расланды 

 

 

2018/2019 уку елына Татарстан Республикасының 

дәүләт һөнәри белем бирү оешмаларында урта звено белгечләрен әзерләү програм-

малары буенча квалификацияле кадрларны максатчан әзерләүне тормышка ашыруга 

ХЕЗМӘТ КҮРСӘТҮЛӘР КҮЛӘМНӘРЕ 

 

Әзерлек юнәлеше 

(белгечлек) коды  

 

Әзерлек юнәлеше (белгечлек) 

исеме 

Урта звено белгечләрен 

әзерләү программалары 

буенча квалификацияле 

кадрларны максатчан 

әзерләүне тормышка ашыру-

га хезмәт күрсәтүләр 

күләмнәре нормативлары, 

белем алучылар 

«П.В.Дементьев исемендәге Казан авиация-техник көллияте» 

дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе 

24.02.01 Очу аппаратлары җитештерү 24 

15.02.08 Машина төзелеше технологиясе 22 

«Алабуга политехника көллияте» 

дәүләт автономия һөнәри белем бирү учреждениесе 

18.02.03 Органик булмаган матдәләрнең 

химик технологиясе 

24 

«Лениногорск нефть техникумы» 

дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе 

27.02.04 Автомат идарә итү системалары 23 

«Кама дәүләт автомеханика техникумы» 

дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе 

15.02.01 Сәнәгать җиһазын монтажлау 

һәм техник эксплуатацияләү 

(тармаклар буенча) 

21 

«Казан төзелеш көллияте» 

дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе 

08.02.03 Металл булмаган төзелеш 

эшләнмәләре һәм конструкци-

яләре җитештерү 

15 

 

__________________________________________ 


