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Югары белем бирүнең мәгариф 

программалары буенча максатчан укыту 

турындагы шартнамә буенча 

йөкләмәләрне үтәмәгән өчен штраф түләү 

тәртибен, максатчан укыту турындагы 

шартнамә якларының аңа түләүдән азат 

итү тәртибе һәм нигезләре, югары белем 

бирүнең мәгариф программалары буенча 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән гамәлгә ашырыла торган белем 

бирү эшчәнлеген финанслар белән тәэмин 

итүгә аның күләмен һәм юнәлешен 

билгеләү тәртибен раслау хакында 

 

 

«Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 ел, 29 декабрь, ФЗ-273 нче 

Федераль законның 711 статьясындагы 6 өлеш, «Мәгариф турында» 2013 ел,  

22 июль, ТРЗ-68 нче Татарстан Республикасы Законының 3 статьясындагы  

2 өлешнең 152 нче пункты нигезендә, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Югары белем бирүнең мәгариф программалары буенча максатчан укыту 

турындагы шартнамә буенча йөкләмәләрне үтәмәгән өчен штраф түләү тәртибен, 

максатчан укыту турындагы шартнамә якларының аңа түләүдән азат итү тәртибе 

һәм нигезләре, югары белем бирүнең мәгариф программалары буенча Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән гамәлгә ашырыла торган белем бирү 

эшчәнлеген финанслар белән тәэмин итүгә аның күләмен һәм юнәлешен билгеләү 

тәртибен (карарга теркәлә) расларга. 
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2. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасының 

Мәгариф һәм фән министрлыгына йөкләргә. 

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

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                     А.В.Песошин 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 30 март, 248 нче 

карары белән расланды  

 

 

 

Югары белем бирүнең мәгариф программалары буенча 

максатчан укыту турындагы шартнамә буенча йөкләмәләрне үтәмәгән өчен 

штраф түләү тәртибен, максатчан укыту турындагы шартнамә якларының 

аңа түләүдән азат итү тәртибе һәм нигезләре, югары белем бирүнең мәгариф 

программалары буенча Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

гамәлгә ашырыла торган белем бирү эшчәнлеген финанслар белән тәэмин итүгә 

аның күләмен һәм юнәлешен билгеләү тәртибе 

 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1.  Бу Тәртип дәүләт аккредитациясе булган югары белем бирүнең мәгариф 

программалары (бакалавриат программалары, специалитет программалары, 

магистратура программалары, аспирантурада фәнни-педагогик кадрлар әзерләү 

программалары) буенча «Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 елның                   

29 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 711 статьясындагы 6 өлешендә 

каралган Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән максатчан укыту 

турындагы шартнамә буенча йөкләмәләрне үтәмәгән өчен штраф түләү механизмын, 

максатчан укыту турындагы шартнамә якларының аңа түләүдән азат итү тәртибен 

һәм нигезләрен, югары белем бирүнең мәгариф программалары буенча Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән гамәлгә ашырыла торган белем бирү 

эшчәнлеген финанслар белән тәэмин итүгә аның күләмен һәм юнәлешен билгеләү 

тәртибен билгели. 

1.2. Бу Тәртиптә түбәндәге төшенчәләр кулланыла: 

заказчы – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы, дәүләт 

учреждениесе, дәүләт унитар предприятиесе, дәүләт корпорациясе, дәүләт 

компаниясе, устав капиталында Татарстан Республикасы өлеше булган хуҗалык 

җәмгыятьләре, акцияләре дәүләт корпорациясенең милкендә яки ышанычлы идарә 

итүендә булган акционерлар җәмгыятьләре; 

шартнамә – Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белән расланган бертип 

форма буенча төзелә торган максатчан укыту турында шартнамә; 

штраф алучы – гражданны югары белем бирүнең мәгариф программасы 

буенча Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән шартнамә нигезендә 

максатчан укытуны гамәлгә ашыручы югары белем бирүче мәгариф оешмасы. 
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2. Йөкләмәләр үтәлмәгән очракта, 

граждан һәм заказчы тарафыннан штраф түләү тәртибе 

 

2.1.  Заказчы тарафыннан шартнамә нигезендә гражданны эшкә урнаштыру 

буенча йөкләмәләр үтәлмәгән очракларда, заказчы штраф алучыга бу Тәртипнең           

2.6 нчы пунктындагы икенче абзацы белән билгеләнгән күләмдә штраф түли.  

2.2.  Граждан тарафыннан өч ел эчендә хезмәт эшчәнлеген гамәлгә ашыру 

буенча йөкләмәләр шартнамә нигезендә үтәлмәгән очракларда, граждан штраф 

алучыга югары белем бирүнең мәгариф программалары буенча Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән белем бирү эшчәнлеген алып баручы 

оешмада гражданны укытуга гамәлгә ашырылган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары күләмендә, бу Тәртипнең 2.6 нчы пунктындагы өченче яки дүртенче 

абзацында билгеләнгән күләмдә штраф түли. 

2.3.  Гражданны мәгариф оешмасыннан чыгарган очракта, штраф алучы 

чыгару турында боерык чыккан көннән 10 календарь көн эчендә заказчыга, 

сәбәпләрен күрсәтеп, чыгару факты турында язмача хәбәр итә. 

Заказчы ел саен, гражданны эшкә урнаштыруның билгеләнгән вакыты 

көненнән өч ел үткәнгә кадәр, штраф алучыга гражданның хезмәт эшчәнлеген 

гамәлгә ашыру буенча йөкләмәне шартнамә нигезендә үтәве турында язмача хәбәр 

итә.  

2.4.  Әгәр дә шартнамә өзелгән һәм граждан хезмәт эшчәнлеген гамәлгә ашыру 

буенча йөкләмәне үтәмәгән өчен җаваплылыктан азат ителмәгән булса, заказчы 

шартнамә өзелгәннән соң бер ай эчендә штраф алучыга гражданның хезмәт 

эшчәнлеген гамәлгә ашыру буенча йөкләмәне үтәмәве турында язмача хәбәрнамә 

җибәрә. 

Әгәр дә килешү өзелгән һәм заказчы гражданны эшкә урнаштыру буенча 

йөкләмәне үтәмәгән өчен җаваплылыктан азат ителмәгән булса, граждан шартнамә 

өзелгәннән соң бер ай эчендә штраф алучыга заказчының эшкә урнаштыру буенча 

йөкләмәне үтәмәве турында язмача хәбәрнамә җибәрә. 

2.5.  Бу Тәртипнең 2.4 нче пунктында күрсәтелгән хәбәрнамәне алган яки 

тикшерү нәтиҗәсендә шартнамә буенча йөкләмәнең үтәлмәве турындагы 

мәгълүматларны алган очракта, штраф алучы шартнамә буенча йөкләмәне үтәмәгән 

шартнамә ягына (заказчыга яки гражданга тиешенчә), штраф күләмен, аның өчен 

түләү вакытын һәм штраф алучының Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының Казначылык департаментында акча күчерү өчен ачылган шәхси 

счеты реквизитларын күрсәтеп, штраф түләүгә карата язмача таләп юллый. 

2.6.  Штраф күләме штраф алучы тарафыннан түбәндәге шартлар нигезендә 

билгеләнә: 

әгәр дә заказчы тарафыннан гражданны эшкә урнаштыру буенча йөкләмә 

үтәлмәсә, штраф граждан тарафыннан шартнамә нигезендә үзләштерелгән мәгариф 

программасы буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан 

билгеләнә торган югары белем бирүнең мәгариф программаларын тормышка ашыру 

буенча дәүләт хезмәтләре күрсәтүгә норматив чыгымнар (алга таба – норматив 

чыгымнар) күләмендә түләттерелә;  
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әгәр дә граждан тарафыннан максатчан укыту турындагы шартнамә 

шартларында мәгариф программасы үзләштерелеп бетерелсә һәм хезмәт эшчәнлеген 

гамәлгә ашыру буенча йөкләмәләр тулысынча яки өлешчә үтәлмәсә, штраф күләме 

норматив чыгымнар нигезендә өч ел эчендә эшләнмәгән вакыт (көннәр) өлешенә 

пропорциональ рәвештә билгеләнә;  

әгәр дә граждан тарафыннан максатчан укыту турындагы шартнамә 

шартларында мәгариф программасын үзләштереп бетермәүгә бәйле рәвештә хезмәт 

эшчәнлеген гамәлгә ашыру буенча йөкләмәләр үтәлмәсә, штраф күләме норматив 

чыгымнар нигезендә югары белем бирүнең федераль дәүләт белем бирү стандарты 

белән билгеләнгән мәгариф программасы буенча уку вакытыннан мәгариф 

программасы буенча факттагы уку чорын (көннәрен) тәшкил иткән өлешкә 

пропорциональ рәвештә билгеләнә. 

2.7.  Заказчы яки граждан, штраф түләүгә карата таләпне алганнан соң 12 айдан 

да соңга калмыйча, Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының Казначылык 

департаментында штраф алучының штраф түләү турындагы таләптә күрсәтелгән 

шәхси счетына акча күчерү юлы белән штраф түли. 

2.8.  Штраф алучы штраф түләүдән алынган акчаны югары белем бирүнең 

мәгариф программалары буенча үзенең белем бирү эшчәнлеген финанслар белән 

тәэмин итүгә юнәлдерә. Әлеге акчаны тоту (файдалану) юнәлешләре штраф алучы 

тарафыннан мөстәкыйль билгеләнә. 

2.9. Заказчы һәм граждан түбәндәге нигезләр булганда штраф түләүдән азат 

ителә: 

гражданның заказчыда эшкә урнашуга комачаулый торган һәм шартнамә 

төзегән көннән соң ачыкланган, медицина оешмасы бәяләмәсе белән расланган 

авыруы булу; 

гражданның ата-анасының берсен, хатынын (ирен) I яки II төркем инвалиды 

дип билгеләнгән тәртиптә тану, граждан баласына «инвалид бала» категориясен 

бирү, әгәр дә хезмәт шартнамәсе (контракт) буенча эш шартнамә төзегәннән соң ата-

анасының, хатынының (иренең) яки баланың даими яшәү урыны буенча бирелмәсә; 

гражданны шартнамә төзегәннән соңгы чорда I яки II төркем инвалиды дип 

билгеләнгән тәртиптә тану; 

граждан хәрби хезмәткәрнең ире (хатыны) (хәрби хезмәткә чакыру буенча 

хәрби хезмәт үтүче затлардан тыш) булу, әгәр дә граждан иренең (хатынының) 

хәрби хезмәт үтә торган урында урнашмаган уку йортында көндезге яки көндезге-

читтән торып уку формасы буенча укыган һәм, ул шартнамә нигезендә укыган 

белем белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешмадан әлеге нигезләмә 

нигезендә чыгарылган булса; 

граждан өч яки аннан да күбрәк баланың бердәнбер атасы-анасы булу; 

граждан вафат булу; 

граждан уку тәмамланганнан соң эшкә урнашырга тиеш булган оешма 

бетерелү, әгәр дә бетерү тәртибе белән бу оешма вәкаләтләрен башка оешмага 

тапшыру күздә тотылмаса; 
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яклар ихтыярына бәйле булмаган вакыйгалар (табигый бәла-казалар, 

аварияләр, эпидемияләр булган очракта һәм гадәттән тыш хәл характерындагы 

башка вакыйгалар булганда). 

2.10. Бу Тәртипнең 2.9 нчы пунктында күрсәтелгән нигез булганда, штраф 

түләү турында таләп алган граждан яки заказчы, тиешле нигез булуны раслый 

торган документ (документлар) күчермәсен теркәп, тиешле нигез булу турындагы 

хәбәрнамәне штраф алучыга язма рәвештә җибәрә. 

2.11. Штраф билгеләнгән вакытта түләнмәгән очракта һәм бу Тәртипнең                

2.9 нчы пунктында күрсәтелгән нигез булмаганда, штраф алучы штрафны суд 

тәртибендә түләттерүне гамәлгә ашыра. 

 

 

 

________________________________ 


