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2019 елга Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының 
мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә балаларны карау  

һәм карап-тәрбияләп тору өчен ата-аналар түләве күләмен раслау турында 
 

«Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 елның 29 декабрендәге              
273-ФЗ номерлы Федераль законның 65 маддәсе, «Россия Федерациясендә 
җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»                                  
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның                                 
15 маддәсендәге 1 кисәгенең 11 пункты, Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «Татарстан Республикасы мәктәпкәчә белем бирү оешмалары 
эшчәнлеген һәм «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 
Уставын норматив финанслау турында» 2013 елның 30 октябрендәге 1096-нчы 
номерлы карары нигезендә, карар бирәм: 

1. 2019 елның 1 гыйнварыннан расларга һәм гамәлгә кертергә: 
- Түбән Кама муниципаль районының мәктәпкәчә белем бирү учреждени-

еләрендә балаларны карау һәм карап-тәрбияләп тору өчен ата-ана түләвенең 
күләмен исәпләү, билгеләү һәм үзгәртү тәртибе турында нигезләмә                              
(1 нче кушымта); 

- Түбән Кама муниципаль районының мәктәпкәчә белем бирү учреждени-
еләрендә балаларны карау һәм карап-тәрбияләп тору өчен ата-ана түләвенең 
күләме (2нче кушымта). 

2. Түбән Кама муниципаль районының бюджет һәм финанслар департа-
менты (С.Н.Логинова) Түбән Кама муниципаль районының мәктәпкәчә белем 
бирү оешмаларын мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрен финанслау                     
нормативлары нигезендә финанслауны тәэмин итәргә. 

3. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 
комитетының «2018 елга Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль 
районының мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә балаларны карау һәм 
карап-тәрбияләп тору өчен ата-ана түләвенең күләмен раслау                                       
турында» 2017 елның 27 декабрендәге 805нче номерлы карарын                                                 
2019 елның 1 гыйнварыннан үз көчен югалткан дип санарга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары                    
А. Р. Фәретдиновка йөкләргә. 
 
 
Руководитель                                                                                   А.Г. Сәйфетдинов 



Татарстан Республикасы  
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2018 елның 26-нчы декабрь 
1082-нче номерлы карары белән расланган  
1нче кушымта 

 
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының мәктәпкәчә белем 

бирү учреждениеләрендә балаларны карау һәм карап-тәрбияләп тору өчен  
ата-ана түләвенең күләмен исәпләү, билгеләү һәм үзгәртү тәртибе турында  

Нигезләмә 
 

1.1. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының мәктәпкәчә 
белем бирү буенча төп гомуми белем бирү программасын тормышка ашыручы 
мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә балаларны карау һәм карап-тәрбияләп 
тору өчен ата-ана түләвенең күләме мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенең бер 
тәрбияләнүчесенә мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе төренә карап билгеләнә. 

1.2.  Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә балаларны карау һәм карап-
тәрбияләп тору өчен ата-ана түләвенең күләме тәрбияләнүче киләсе яшь 
категориясенә күчкәндә уку елы башыннан гына (беренче сентябрьдән) үзгәрә. 

1.3.  Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә балаларны карау һәм карап-
тәрбияләп тору өчен ата-ана түләвенең күләме мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениеләрендә балаларны карау һәм карап тәрбияләү өчен чыгымнарны үз 
эченә ала. 

Өч һәм аннан да күбрәк балигъ булмаган балалары булган гаиләләр өчен ата- 
ана түләвенең күләме күрсәтелгән чыгымнар күләменең 50 процентын тәшкил итә 
һәм әлеге карарның 2нче кушымтасы нигезендә исәпләнә. 

1.4. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә балаларны карау һәм карап-
тәрбияләп тору өчен ата-ана түләве инвалид балаларны, ятим балаларны һәм ата-ана 
каравыннан мәхрүм калган балаларны, шулай ук мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениеләренә йөрүче туберкулез интоксикациясе булган балаларны карау һәм 
карап-тәрбияләп тору өчен түләү алынмый. 

1.5. Төп гомуми белем бирү программасын тормышка ашыручы мәктәпкәчә 
белем бирү учреждениеләрендә балаларны карау һәм карап-тәрбияләп тору өчен 
ата-ана түләвенең күләме мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендә тәрбияләнүче 
булмаган чорда балаларны туклану белән тәэмин итү чыгымнары күләменә кимергә 
тиеш. Тәрбияләнүчеләрне туклану белән тәэмин итү чыгымнары күләме мәктәпкәчә 
белем бирү учреждениеләрендә тәрбияләнүчеләрне карау һәм карап-тәрбияләп тору 
өчен финанс чыгымнары нормативына кертелә торган туклану продуктларын сатып 
алу чыгымнарына тигез күләмдә кабул ителә. 

1.6. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениесеннән тәрбияләнүче нигезсез 
сәбәпләр аркасында киткән очракта, агымдагы ай өчен ата-аналар түләве кире                
кайтарылмый. 

1.7. Тәрбияләнүчене бер мәктәпкәчә белем бирү учреждениесеннән 
икенчесенә күчергәндә, ата-аналар түләве тәрбияләнүче күчкән мәктәпкәчә белем 



бирү учреждениесенә тәрбияләнүче күчкәннән соң агымдагы айның калган 
көннәренә күчерелергә тиеш.  

1.8. Төп гомуми белем бирү программасын тормышка ашыручы мәктәпкәчә 
белем бирү учреждениеләрендә балаларны карау һәм карап-тәрбияләп тору өчен 
ата-ана түләвенең күләмендә мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендә балаларны 
карау һәм карап-тәрбияләп тору өчен ата-аналар түләве хисабына каплана торган 
туклану продуктларының бәясе аерылырга тиеш. 

1.9. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә балаларны карау һәм карап-
тәрбияләп тору өчен ата-ана түләве, мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә 
тәрбияләнүчеләрне карау һәм карап-тәрбияләп тоту өчен финанс чыгымнары 
нормативы күләме билгеләнгән тәртиптә үзгәргән очракта, гамәлдә булган чор 
дәвамында вакытыннан алда яңадан карап тикшерелергә тиеш. 

1.10. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә балаларны карау һәм карап-
тәрбияләп тору өчен ата-ана түләвенә ташлама ел саен ата-аналарның (законлы 
вәкилләрнең) язма гаризасы һәм гаиләнең ташлама алу хокукы булуны раслаучы 
документлар нигезендә бирелә. 

1.11. Ташлама моннан алдагы айлар өчен яңадан исәпләүсез  документлар 
тапшырылган айдан бирелә. Гаиләнең берничә ташламага хокукы булганда, ата-
аналар (законлы вәкилләр) сайлау буенча бер ташлама кулланылырга тиеш. 
 

  
Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә 

 балаларны карау һәм карап-тәрбияләп тору өчен ата-ана түләве алу 
 тәртибе 

 
2.1. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә балаларны карау һәм карап-

тәрбияләп тору өчен ата-ана түләве ай саен агымдагы айның унбишенче числосын-
нан да соңга калмыйча кертелә 

2.2. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә балаларны карау һәм карап-
тәрбияләп тору өчен ата-ана түләве кертелмәгән очракта, билгеләнгән сроктан соң 
ике атна эчендә күрсәтелгән сумма гамәлдәге законнар белән билгеләнгән тәртиптә 
түләтелә. 

2.3. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә балаларны карау һәм карап-
тәрбияләп тору өчен ата-ана түләве мәктәпкәчә балалар учреждениеләрендә 
балаларны тоту чыгымнары үзгәрүгә бәйле рәвештә яңадан каралырга мөмкин. 

2.4. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә балаларны карау һәм карап-
тәрбияләп тору өчен артык кертелгән ата-ана түләвен кире кайтару мәктәпкәчә 
белем бирү учреждениесе җитәкчесенә гариза биргән көннән алып ике атна 
дәвамында башкарыла. 

 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы  
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2018 елның 26-нчы декабрь 
1082-нче номерлы карары белән расланган  
2нче кушымта 

 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының  
мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә балаларны карау һәм карап-тәрбияләп тору өчен 

 ата-ана түләвенең күләме 
 

1.  Балалар бакчаларында, компенсацияләүче төрдәге балалар бакчаларының гадәти төркемнәрендә, катнаш төрдәге 
балалар бакчаларында ата-аналар түләве күләме. 

Мәктәпкәчә белем 
бирү оешмасының 
атнага эш көннәре 

саны 

Мәктәпкәчә 
белем бирү 

оешмасының  
эш сәгатьләре 

саны 

Балалар саны 

Бер тәрбияләнүчегә ата-аналар түләве күләме, айга сум 

барлыгы шул исәптән туклану 
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 3    өчтән азрак 1498 888 850 291 112 141 
өч һәм аннан 

күбрәк 748 443 427 146 56 71 
4 өчтән азрак 1657 930 989 291 112 141 

өч һәм аннан 
күбрәк 828 466 494 146 56 71 

5 өчтән азрак 2808 1398 1545 699 269 339 
өч һәм аннан 1404 698 771 349 135 169 



Мәктәпкәчә белем 
бирү оешмасының 
атнага эш көннәре 

саны 

Мәктәпкәчә 
белем бирү 

оешмасының  
эш сәгатьләре 

саны 

Балалар саны 

Бер тәрбияләнүчегә ата-аналар түләве күләме, айга сум 

барлыгы шул исәптән туклану 
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 

күбрәк 
6     өчтән азрак 2849 1437 1587 699 269 339 

өч һәм аннан 
күбрәк 1426 718 792 349 135 169 

7 өчтән азрак 4589 2343 2637 1165 448 565 
өч һәм аннан 

күбрәк 2295 1170 1319 582 224 282 
9 өчтән азрак 5128 2766 2848 1165 448 565 

өч һәм аннан    
күбрәк 2566 1383 1426 582 224 282 

10,5 өчтән азрак 5175 2811 2871 1165 448 565 
өч һәм аннан 

күбрәк 2589 1406 1436 582 224 282 
12 өчтән азрак 6171 3251 3158 1402 560 634 

өч һәм аннан 
күбрәк 3087 1626 1580 701 280 317 

24 өчтән азрак 9036 3999 3419 1961 560 697 
өч һәм аннан 

күбрәк 4518 1999 1709 981 280 349 

6 эш көне 
9 өчтән азрак 5810 3052 3201 1398 538 678 

өч һәм аннан 
күбрәк 2905 1526 1601 699 269 339 



Мәктәпкәчә белем 
бирү оешмасының 
атнага эш көннәре 

саны 

Мәктәпкәчә 
белем бирү 

оешмасының  
эш сәгатьләре 

саны 

Балалар саны 

Бер тәрбияләнүчегә ата-аналар түләве күләме, айга сум 

барлыгы шул исәптән туклану 
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 

10,5 өчтән азрак 5877 3097 3223 1398 538 678 
өч һәм аннан 

күбрәк 2938 1548 1611 699 269 339 
12 өчтән азрак 7007 3604 3545 1682 673 761 

өч һәм аннан 
күбрәк 3502 1801 1773 841 336 381 

14 өчтән азрак 9251 3672 3816 2353 673 837 
өч һәм аннан 

күбрәк 4626 1836 1909 1177 336 418 
24 өчтән азрак 10338 4435 4235 2353 673 837 

өч һәм аннан 
күбрәк 5169 2217 2118 1177 336 418 

 
2. Гомуми үстерелешле төрдәге балалар бакчаларында ата-аналар түләве күләме 

Мәктәпкәчә белем 
бирү оешмасының 
атнага эш көннәре 

саны 

Мәктәпкәчә  
белем бирү 

оешмасының  
эш сәгатьләре 

саны 

Балалар саны Бер тәрбияләнүчегә ата-аналар түләве күләме, айга сум 

барлыгы шул исәптән туклану  
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 



Мәктәпкәчә белем 
бирү оешмасының 
атнага эш көннәре 

саны 

Мәктәпкәчә  
белем бирү 

оешмасының  
эш сәгатьләре 

саны 

Балалар саны Бер тәрбияләнүчегә ата-аналар түләве күләме, айга сум 

барлыгы шул исәптән туклану  
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 3 өчтән азрак 1671 1033 969 291 112 141 
өч һәм аннан 

күбрәк 836 518 486 146 56 71 
4 өчтән азрак 1867 1086 1139 291 112 141 

өч һәм аннан 
күбрәк 935 545 572 146 56 71 

5 өчтән азрак 3029 1561 1699 699 269 339 
өч һәм аннан 

күбрәк 1517 782 849 349 135 169 
6     өчтән азрак 3082 1615 1751 699 269 339 

өч һәм аннан 
күбрәк 1543 808 876 349 135 169 

7 өчтән азрак 4929 2614 2903 1165 448 565 
өч һәм аннан 

күбрәк 2465 1306 1452 582 224 282 
9 өчтән азрак 5657 3197 3223 1165 448 565 

өч һәм аннан 
күбрәк 2829 1599 1611 582 224 282 

10,5 өчтән азрак 5714 3252 3251 1165 448 565 
өч һәм аннан 

күбрәк 2857 1626 1626 582 224 282 
12 өчтән азрак 6787 3721 3565 1402 560 634 



Мәктәпкәчә белем 
бирү оешмасының 
атнага эш көннәре 

саны 

Мәктәпкәчә  
белем бирү 

оешмасының  
эш сәгатьләре 

саны 

Балалар саны Бер тәрбияләнүчегә ата-аналар түләве күләме, айга сум 

барлыгы шул исәптән туклану  
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 

өч һәм аннан 
күбрәк 3394 1862 1784 701 280 317 

24 өчтән азрак 9936 4681 3876 1961 560 697 
өч һәм аннан 

күбрәк 4968 2340 1937 981 280 349 
6 эш көне 9 өчтән азрак 6347 3494 3586 1398 538 678 

өч һәм аннан 
күбрәк 3174 1747 1793 699 269 339 

10,5 өчтән азрак 6431 3550 3613 1398 538 678 
өч һәм аннан 

күбрәк 3217 1775 1808 699 269 339 
12 өчтән азрак 7640 4084 3963 1682 673 761 

өч һәм аннан 
күбрәк 3819 2042 1982 841 336 381 

14 өчтән азрак 9901 4170 4246 2353 673 837 
өч һәм аннан 

күбрәк 4980 2114 2153 1177 336 418 
24 өчтән азрак 11198 5065 4714 2353 673 837 

өч һәм аннан 
күбрәк 5603 2537 2362 1177 336 418 

 
 



3. Бала үсеше үзәкләрендә ата-аналар түләве күләме 
Мәктәпкәчә белем 
бирү оешмасының 
атнага эш көннәре 

саны 

Мәктәпкәчә  
белем бирү 

оешмасының  
эш сәгатьләре 

саны 

Балалар саны Бер тәрбияләнүчегә ата-аналар түләве күләме, айга сум 
барлыгы шул исәптән туклану  

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 3 өчтән азрак 1857 1190 1095 291 112 141 
өч һәм аннан 

күбрәк 933 601 554 146 56 71 
4      өчтән азрак 2094 1254 1301 291 112 141 

өч һәм аннан 
күбрәк 1053 632 656 146 56 71 

5 өчтән азрак 3266 1741 1865 699 269 339 
өч һәм аннан 

күбрәк 1638 874 939 349 135 169 
6 өчтән азрак 3331 1802 1930 699 269 339 

өч һәм аннан 
күбрәк 1672 906 970 349 135 169 

7 өчтән азрак 5456 3067 3350 1165 448 565 
өч һәм аннан 

күбрәк 2811 1617 1760 582 224 282 
9 өчтән азрак 6263 3701 3666 1165 448 565 

өч һәм аннан 
күбрәк 3131 1850 1834 582 224 282 

10,5 өчтән азрак 6330 3767 3698 1165 448 565 
өч һәм аннан 

күбрәк 3166 1884 1849 582 224 282 



Мәктәпкәчә белем 
бирү оешмасының 
атнага эш көннәре 

саны 

Мәктәпкәчә  
белем бирү 

оешмасының  
эш сәгатьләре 

саны 

Балалар саны Бер тәрбияләнүчегә ата-аналар түләве күләме, айга сум 
барлыгы шул исәптән туклану  

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 

12 өчтән азрак 7488 4266 4045 1402 560 634 
өч һәм аннан 

күбрәк 3744 2134 2022 701 280 317 
24 өчтән азрак 10961 5473 4431 1961 560 697 

өч һәм аннан 
күбрәк 5609 2864 2344 981 280 349 

6 эш көне 9 өчтән азрак 6965 4008 4040 1398 538 678 
өч һәм аннан 

күбрәк 3482 2005 2019 699 269 339 
10,5 өчтән азрак 7066 4076 4074 1398 538 678 

өч һәм аннан 
күбрәк 3533 2038 2037 699 269 339 

12 өчтән азрак 8358 4640 4453 1682 673 761 
өч һәм аннан 

күбрәк 4178 2321 2227 841 336 381 
14 өчтән азрак 10635 4743 4748 2353 673 837 

өч һәм аннан 
күбрәк 5401 2453 2458 1177 336 418 

24 өчтән азрак 12399 6022 5513 2353 673 837 
өч һәм аннан 

күбрәк 6354 3164 2911 1177 336 418 
 



4. Компенсацияләүче төрдәге балалар бакчаларының коррекция төркемнәрендә, катнаш төрдәге балалар бакчалары-
ның коррекция төркемнәрендә ата-аналар түләве күләме. 

Мәктәпкә
чә белем 

бирү 
оешма-
сының 

атнага эш 
көннәре 

саны 

Мәктәпк
әчә бе-

лем 
бирү 

оешма-
сының  

эш 
сәгать-

ләре  
саны 

Балалар  
саны 

Бер тәрбияләнүчегә ата-аналар түләве күләме, айга сум 
барлыгы шул исәптән туклану продуктлары бәясе 

махсус  
дәвалау-

сәламәтләндерү 
чараларына 

мохтаҗ бала-
лар, шул 

исәптән еш 
авыручы бала-

лар 

үсешендә баш-
ка тайпылыш-
лар булган ба-

лалар 

Сөйләм-
нең  

фонетик-
фонема-

тик бозы-
лулары 
булган 
балалар 

махсус  
дәвалау-

сәламәтләндерү 
чараларына 

мохтаҗ бала-
лар, шул 

исәптән еш 
авыручы бала-

лар 

үсешендә баш-
ка тайпылыш-
лар булган ба-

лалар 

Сөйләм
нең фо-
нетик-

фонема-
тик бо-
зылула-
ры бул-
ган ба-
лалар 

өч 
яшькә 
кадәр 

өч 
яшьтән 
артык 

өч 
яшькә 
кадәр 

өч 
яшьтән 
артык 

өч 
яшьтән 
артык 

өч 
яшькә 
кадәр 

өч 
яшьтән 
артык 

өч 
яшькә 
кадәр 

өч 
яшьтән 
артык 

өч 
яшьтән 
артык 

     5 эш 
көне 

3 өчтән азрак 1382 1263 1382 1263 1263 112 141 112 141 141 
өч һәм ан-
нан күбрәк 

689 631 689 631 631 
56 71 56 71 71 

4 өчтән азрак 1615 1347 1615 1347 1347 112 141 112 141 141 
өч һәм ан-
нан күбрәк 

807 674 807 674 674 
56 71 56 71 71 

5 өчтән азрак 2167 1990 2167 1990 1990 269 339 269 339 339 
өч һәм ан-
нан күбрәк 

1084 994 1084 994 994 
135 169 135 169 169 

6 өчтән азрак 2245 2033 2245 2033 2033 269 339 269 339 339 
өч һәм ан-
нан күбрәк 

1120 1016 1120 1016 1016 
135 169 135 169 169 

7 өчтән азрак 3736 3498 4104 4139 4139 582 777 448 565 565 



Мәктәпкә
чә белем 

бирү 
оешма-
сының 

атнага эш 
көннәре 

саны 

Мәктәпк
әчә бе-

лем 
бирү 

оешма-
сының  

эш 
сәгать-

ләре  
саны 

Балалар  
саны 

Бер тәрбияләнүчегә ата-аналар түләве күләме, айга сум 
барлыгы шул исәптән туклану продуктлары бәясе 

махсус  
дәвалау-

сәламәтләндерү 
чараларына 

мохтаҗ бала-
лар, шул 

исәптән еш 
авыручы бала-

лар 

үсешендә баш-
ка тайпылыш-
лар булган ба-

лалар 

Сөйләм-
нең  

фонетик-
фонема-

тик бозы-
лулары 
булган 
балалар 

махсус  
дәвалау-

сәламәтләндерү 
чараларына 

мохтаҗ бала-
лар, шул 

исәптән еш 
авыручы бала-

лар 

үсешендә баш-
ка тайпылыш-
лар булган ба-

лалар 

Сөйләм
нең фо-
нетик-

фонема-
тик бо-
зылула-
ры бул-
ган ба-
лалар 

өч 
яшькә 
кадәр 

өч 
яшьтән 
артык 

өч 
яшькә 
кадәр 

өч 
яшьтән 
артык 

өч 
яшьтән 
артык 

өч 
яшькә 
кадәр 

өч 
яшьтән 
артык 

өч 
яшькә 
кадәр 

өч 
яшьтән 
артык 

өч 
яшьтән 
артык 

өч һәм ан-
нан күбрәк 

1867 1748 2052 2069 2069 
291 389 224 282 282 

9 өчтән азрак 4349 3984 4717 4625 4625 582 777 448 565 565 
өч һәм ан-
нан күбрәк 

2174 1991 2359 2312 2312 
291 389 224 282 282 

10,5 өчтән азрак 4423 4034 4793 4674 4674 582 777 448 565 565 
өч һәм ан-
нан күбрәк 

2211 2016 2395 2336 2336 
291 389 224 282 282 

12 өчтән азрак 5128 4357 5605 5067 5067 728 873 560 634 634 
өч һәм ан-
нан күбрәк 

2565 2178 2801 2533 2533 
364 437 280 317 317 

24 өчтән азрак 6470 4646 6944 5436 5436 728 960 560 697 697 
өч һәм ан-
нан күбрәк 

3233 2323 3472 2718 2718 
364 480 280 349 349 



 
6 эш көне 9 өчтән азрак 4691 4340 5133 5107 5107 699 933 538 678 678 

өч һәм ан-
нан күбрәк 

2348 2170 2567 2555 2555 
349 466 269 339 339 

10,5 өчтән азрак 4764 4414 5207 5182 5182 699 933 538 678 678 
өч һәм ан-
нан күбрәк 

2385 2207 2604 2593 2593 
349 466 269 339 339 

12 өчтән азрак 5561 4771 6131 5625 5625 873 1048 673 761 761 
өч һәм ан-
нан күбрәк 

2781 2387 3064 2812 2812 
437 524 336 381 381 

14 өчтән азрак 5684 4845 6255 5698 5698 873 1048 673 761 761 
өч һәм ан-
нан күбрәк 

2843 2424 3126 2849 2849 
437 524 336 381 381 

24 өчтән азрак 7040 5628 7611 6574 6574 873 1151 673 837 837 
өч һәм ан-
нан күбрәк 

3521 2814 3805 3288 3288 
437 576 336 418 418 

 
 


