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2019 елга Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының «Яшьләр эшләре, 

спорт һәм туризм идарәсе» муниципаль казна учреждениесенең ведомство 

бюджет учреждениеләре тарафыннан халыкка хезмәт күрсәтүгә 

тарифларны раслау турында 

 

 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының 2014елның 20 маендагы «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегендә яшьләр сәясәте, физик культура һәм спорт 

муниципаль бюджет учреждениеләрендә түләүле хезмәтләр күрсәтү тәртибе 

турында регламентларны раслау хакында (2016 елның 13 октябрендәге 1494, 

28.04.2017 № 596 үзгәрешләрне исәпкә алып) 203 номерлы карары нигезендә, 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Уставына таянып, «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

 

1.2019 елды күрсәтелә торган хезмәтләр өчен тәкъдим ителгән 

тарифларны расларга:  

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең «Юность» спорткомплексы муниципаль бюджет 

учреждениесе (1 нче кушымта); 

 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең  “Теннис Холл" спорт корылмасы муниципаль 

бюджет учреждениесе (2 нче кушымта); 

 



 

 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең «1 нче балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе» 

муниципаль бюджет өстәмә белем бирү оешмасы (3 нче кушымта); 

 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең алкалы хоккей буенча «Нефтяник» балалар-

яшүсмерләр спорт мәктәбе  муниципаль бюджет өстәмә белем бирү 

учреждениесе  (4 нче кушымта); 

 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең «Логос» балаларга һәм яшьләргә психологик-

педагогик  күрсәтү  үзәге  муниципаль бюджет учреждениесе (5 нче кушымта). 

 

2. Муниципаль бюджет учреждениеләре өчен спорт объектлары (спорт 

заллары, боз ареналары, теннис кортлары, җиңел атлетика манежы, футбол 

кырлары, спорт мәйданчыклары, йөгерү юллары) массакүләм спорт һәм 

шәһәркүләм чаралар үткәрү өчен бушлай бирелә. 

 

3. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының «Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм идарәсе» муниципаль 

учреждениесе карамагындагы учреждениеләр директорларына аерым категория 

гражданнарга ташламалар бирү турындагы нигезләмәгә тиешле үзгәрешләр 

кертергә. 

  

4. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының “Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм идарәсе" муниципаль казна 

учреждениесе (М. М. Хәсәнов) ведомство карамагындагы учреждениеләрдә 

расланган тарифларны куллануны тәэмин итәргә. 

 

5. Әлеге карарны рәсми публикатогр – «Лениногорские вести» 

газетында бастырырга һәм «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге рәсми сайтында урнаштырырга. 

 

6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр буенча урынбасары В. В. Друкка йөкләргә. 

 

Җитәкче  Н.Р.  Залаков 
 

А.И. Хәбиров 

5-49-40 

 



 

Кушымта №1 

 

Расландылар 

 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты карары белән 

  

2019 елның 15 апреле. № 425 

 

 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге «Юность» спорт комплексы 

тарафыннан күрсәтелә торган түләүле хезмәтләргә  

тарифлар 

 
 

№ 

п/п 

 

Хезмәтләр 

төренең атамасы 

Хезмәтләрнең физик 

затлар өчен бәясе 

 

Хезмәтләрнең ташламалы категориялеләр өчен бәясе Хезмәтләрнең 

юридик 

затлар өчен 

бәясе 

 
өлкәннәр балалар Күп балалы 

гаиләләр, аз 

тәэмин 

ителгән 

гаиләләр 

Ятим 

балалар, 

әти-

әнисез 

калган 

балалар 

Пенсионерлар, 

инвалидлар 

Бөек Ватан 

сугышы һәм 

Хезмәт 

ветераннары 

1 Зур спорт залын 

бирү (Лыжная, д.  

25, стр.1) 

__ __ __ __ __ __ Сәгатенә 

1160 сум 

(группада 

шөгыльләнү) 

2 Зур спорт залын 

бирү ( Шашин, 

__ __ __ __ __ __ Сәгатенә 650 

сум 



2 

 

№ 

п/п 

 

Хезмәтләр 

төренең атамасы 

Хезмәтләрнең физик 

затлар өчен бәясе 

 

Хезмәтләрнең ташламалы категориялеләр өчен бәясе Хезмәтләрнең 

юридик 

затлар өчен 

бәясе 

 
өлкәннәр балалар Күп балалы 

гаиләләр, аз 

тәэмин 

ителгән 

гаиләләр 

Ятим 

балалар, 

әти-

әнисез 

калган 

балалар 

Пенсионерлар, 

инвалидлар 

Бөек Ватан 

сугышы һәм 

Хезмәт 

ветераннары 

20) (группада 

шөгыльләнү) 

3 Кече спорт залын 

бирү ( Шашин,  

20 

 __ __ __ __ __ Сәгатенә 560 

сум 

(группада 

шөгыльләнү 

4 Тренажер залы, 

фитнес, аэробика 

(1 кеше) 

Сәгатенә 

100 сум 

 50 сум 50 сум 50 сум 50 сум Сәгатенә 100 

сум (1 кеше) 

5 Аэробика (аена 8) 600 сум  __ __ __ 350 сум 

(пенсионерлар) 

__ __ 

6 Аэробика (аена 

12) 

800 сум __ __ __ __ __ __ 

7 Зур теннис (ачык 

теннис корты, 

ракетка һәм меч 

бирмичә  

Сәгатенә 

400 сум 

__ __ __ __ __ Сәгатенә 400 

сум 

8 Мини футбол 

(ясалма өслекле 

Сәгатенә 

400 сум 
__ __ __ __ __ 

Сәгатенә 400 

сум 



3 

 

№ 

п/п 

 

Хезмәтләр 

төренең атамасы 

Хезмәтләрнең физик 

затлар өчен бәясе 

 

Хезмәтләрнең ташламалы категориялеләр өчен бәясе Хезмәтләрнең 

юридик 

затлар өчен 

бәясе 

 
өлкәннәр балалар Күп балалы 

гаиләләр, аз 

тәэмин 

ителгән 

гаиләләр 

Ятим 

балалар, 

әти-

әнисез 

калган 

балалар 

Пенсионерлар, 

инвалидлар 

Бөек Ватан 

сугышы һәм 

Хезмәт 

ветераннары 

кыр) 

9 Чаңгы прокаты Сәгатенә 

100 сум (1 

пар) 

Сәгатенә 

100 сум 

(1 пар) 

50 сум 

(1 пар) 

50 сум 

(1 пар) 

50 сум 

(1 пар) 

50 сум 

(1 пар) 

Сәгатенә 100 

сум (1 пар) 

10 Җиһазларны 

урнаштыру 

(«Юность» спорт 

комплексы 

территориясендә) 

__ __ __ __ __ __ 

10 830 сум 50 

тиеннән 

11 тир Сәгате 250 

сум 

     Сәгате 250 

сум (1 кеше) 

Гостиница хезмәтләре 

12 2 бүлмәле номер 

1 категорияле ике 

карават (бер 

койко-урын) 

800 сум 

(тәүлегенә) 
__ __ __ __ __ 

800 сум 

(тәүлегенә) 

13 1 категорияле ике 

урынлы номер (1 

койко-урын) 

700 сум 

(тәүлегенә) __ __ __ __ __ 

700 сум 

(тәүлегенә) 



4 

 

№ 

п/п 

 

Хезмәтләр 

төренең атамасы 

Хезмәтләрнең физик 

затлар өчен бәясе 

 

Хезмәтләрнең ташламалы категориялеләр өчен бәясе Хезмәтләрнең 

юридик 

затлар өчен 

бәясе 

 
өлкәннәр балалар Күп балалы 

гаиләләр, аз 

тәэмин 

ителгән 

гаиләләр 

Ятим 

балалар, 

әти-

әнисез 

калган 

балалар 

Пенсионерлар, 

инвалидлар 

Бөек Ватан 

сугышы һәм 

Хезмәт 

ветераннары 

14 1 категорияле өч 

урынлы номер (1 

койко-урын) 

600 сум 

(тәүлегенә) __ __ __ __ __ 

600 сум 

(тәүлегенә) 

15 5 категорияле өч 

урынлы номер (1 

койко-урын) 

400 сум 

(тәүлегенә) __ __ __ __ __ 

400 сум 

(тәүлегенә) 

16 5 категорияле 

дүрт урынлы 

номер (1 койко-

урын) 

400 сум 

(тәүлегенә) 
__ __ __ __ __ 

400 сум 

(тәүлегенә) 

Ашханә хезмәтләре 

17 Банкет залы бирү Сәгатенә 

1136 сум 
__ __ __ __ __ 

Сәгатенә 

1136 сум 

18 Кафе бирү Сәгатенә 

586 сум 
__ __ __ __ __ 

Сәгатенә 586 

сум 

19 Ашауны оештыру Меню 

буенча 
__ __ __ __ __ 

Меню буенча 

 

____________________________________________



 

 

Кушымта №2 

 

Расландылар 

 

 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты карары белән 

  

2019 елның 15 апреле. № 425 

 

 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге «Теннис-Холл» спорт комплексы 

тарафыннан күрсәтелә торган түләүле хезмәтләргә  

тарифлар 

 

№ 

п/п 

 

 

Хезмәтләрнең 

атамасы 

Хезмәтләрнең физик 

затлар өчен бәясе 

 

Хезмәтләрнең ташламалы категориялеләр өчен бәясе Хезмәтләрн

ең юризик 

затлар өчен 

бәясе 

 
өлкәннәр балалар Күп балалы 

гаиләләр, аз 

тәэмин ителгән 

гаиләләр 

Ятим 

балалар, 

әти-әнисез 

калган 

балалар  

Пенсионер

лар, 

инвалидлар 

Сугыш  

һәм хезмәт 

ветераннар

ы  

Корт бирү 

1 Бер тапкыр (1 кеше) 

 

Сәгате 

400 сум 
__ 320 сум 320 сум 320 сум 320 сум __ 

2 Бер тапкыр 15.00 -

21.00 сәгатькә (1 

кеше) 

Сәгате 

т500 сум 
__ 400 сум 400 сум 400 сум 400 сум __ 

3 Ачык төрдәге спорт Сәгате __ 320 сум 320 сум 320 сум 320 сум __ 



2 

 

№ 

п/п 

 

 

Хезмәтләрнең 

атамасы 

Хезмәтләрнең физик 

затлар өчен бәясе 

 

Хезмәтләрнең ташламалы категориялеләр өчен бәясе Хезмәтләрн

ең юризик 

затлар өчен 

бәясе 

 
өлкәннәр балалар Күп балалы 

гаиләләр, аз 

тәэмин ителгән 

гаиләләр 

Ятим 

балалар, 

әти-әнисез 

калган 

балалар  

Пенсионер

лар, 

инвалидлар 

Сугыш  

һәм хезмәт 

ветераннар

ы  

мәйданчыгы 08.00 до 

21.00ч. 

400 сум 

4 4 тапкыр 1492 сум __. 1194 сум 1194  сум 1194  сум 1194  сум __ 

5 12 тапкыр сум __ 3580 сум 3580 сум 3580 сум 3580 сум __ 

6 24 тапкыр 

 
8952 сум __ 7162 сум 7162 сум 7162 сум 7162 сум __ 

7 48 тапкыр 

 

17904 

сум 
__ 14323 сум 14323 сум 14323 сум 

14323 

руб.сум 
__ 

8 Ярышлар үткәрү өчен 

корт бирү 

 

__ __ __ __ __ __ 
Сәгатенә 

1462 сум 

9 Турнирлар үткәрү 

өчен корт бирү 
__ __ __ __ __ __ 

Сәгатенә 

453 сум 

Тренажер зал хезмәтләре 

10 Бер тапкыр  08.00 -

15.00 сәг 
180 сум __ __ __ __ __ 

180 сум (1 

кеше) 

11 Атнага 2 тапкыр 
973 руб. __ 681 руб. __ 681 руб. 681 руб. 

973 руб. (1 

человек) 

12 3 раза в неделю до 1.5 

часов занятий в зале в  
1460 сум __ 1022 сум __ 1022 сум 1022 сум 

1460 сум (1 

кеше) 

13 Атнага 4 тапкыр 1947 сум __ 1363 сум __ 1363  сум 1363  сум 1947 сум (1 



3 

 

№ 

п/п 

 

 

Хезмәтләрнең 

атамасы 

Хезмәтләрнең физик 

затлар өчен бәясе 

 

Хезмәтләрнең ташламалы категориялеләр өчен бәясе Хезмәтләрн

ең юризик 

затлар өчен 

бәясе 

 
өлкәннәр балалар Күп балалы 

гаиләләр, аз 

тәэмин ителгән 

гаиләләр 

Ятим 

балалар, 

әти-әнисез 

калган 

балалар  

Пенсионер

лар, 

инвалидлар 

Сугыш  

һәм хезмәт 

ветераннар

ы  

 

 

кеше) 

14 Атнага 5 тапкыр 

 
2433 сум __ 1703 сум __ 1703 сум 1703 сум 

2433 сум (1 

кеше) 

15 Бер тапкыр  15.00 -

21.00 сәг 

 

180 сум __ __ __ __ __ 
180 сум (1 

кеше) 

16 Атнага 2 тапкыр 

 
973 сум __ 681 сум __ 681 сум 681 сум 

973 сум (1 

кеше) 

17 Атнага 3 тапкыр 
1460 сум __ 1022 сум __ 1022 сум 1022 сум 

1460 сум (1 

кеше) 

18 Атнага 4 тапкыр 
1947 сум __ 1363 сум __ 1363  сум 1363  сум 

1947 сум (1 

кеше) 

19 Атнага 5 тапкыр 
2433 сум __ 1073 сум __ 1073 сум 1073  сум 

2433 сум  

(1 кеше) 

20 Өч айга 
3000 сум __ 2100 сум __ 2100 сум 2100 сум 

3000 сум (1 

кеше) 

21 Алты ай 
5600 сум __ 3920 сум __ 3920 сум 3920 сум 

5600 сум (1 

кеше) 

22 Унике ай 

 
9700 сум __ 6790 сум __ 6790 сум 6790 сум 

9700 сум (1 

кеше) 



4 

 

№ 

п/п 

 

 

Хезмәтләрнең 

атамасы 

Хезмәтләрнең физик 

затлар өчен бәясе 

 

Хезмәтләрнең ташламалы категориялеләр өчен бәясе Хезмәтләрн

ең юризик 

затлар өчен 

бәясе 

 
өлкәннәр балалар Күп балалы 

гаиләләр, аз 

тәэмин ителгән 

гаиләләр 

Ятим 

балалар, 

әти-әнисез 

калган 

балалар  

Пенсионер

лар, 

инвалидлар 

Сугыш  

һәм хезмәт 

ветераннар

ы  

23 Дүрт тапкыр 
500 сум __ __ __ __ __ 

500 сум (1 

кеше) 

24 Алты тапкыр 
700 сум __ __ __ __ __ 

700 сум (1 

кеше 

25 8 тапкыр 
900 сум __ __ __ __ __ 

900 сум (1 

кеше) 

26 Персональ 

тренировка 

инструктор белән 

(бер тапкыр) 

300 сум 

сәгате 
__ __ __ __ __ __ 

27 Персональ 

тренировка 

инструктор белән 

(айга 12) 

3000 сум __     __ 

28 Сплит-тренировка (2 

кеше)  инструктор 

белән 

500 сум 

сәгате 
__ __ __ __ __ __ 

29 Персональ 

тренировка 

программасы (6 

недель; 18 часов) 

 

200 сум __ __ __ __ __ __ 



5 

 

№ 

п/п 

 

 

Хезмәтләрнең 

атамасы 

Хезмәтләрнең физик 

затлар өчен бәясе 

 

Хезмәтләрнең ташламалы категориялеләр өчен бәясе Хезмәтләрн

ең юризик 

затлар өчен 

бәясе 

 
өлкәннәр балалар Күп балалы 

гаиләләр, аз 

тәэмин ителгән 

гаиләләр 

Ятим 

балалар, 

әти-әнисез 

калган 

балалар  

Пенсионер

лар, 

инвалидлар 

Сугыш  

һәм хезмәт 

ветераннар

ы  

30 Персональ 

тренировка 

программасы (8 

недель; 24 часа) 

200 сум __ __ __ __ __ __ 

31 Шәхси туклану 

планын төзү 
250 сум __ __ __ __ __ __ 

32 Бию фитнесы (8 

занятий в месяц) 
1103 сум 1103 сум __ __ __ __ 

1103 сум 

(1 кеше) 

33 Бию фитнесы (12 

занятий в месяц) 
1477 сум 1477 сум __ __ __ __ 

1477 сум 

(1 кеше) 

34 Аэробика (8 занятий в 

месяц) 
1003 сум __ __ __ __ __ 

1003 сум 

(1 кеше) 

35 Аэробика (12 занятий 

в месяц) 
1504 сум __ __ __ __ __ 

1504 сум 

(1 кеше) 

36 Теннис, айга 8 
1020 сум 1020 сум 816 сум/20% 816 сум 816 сум 816 сум 

1020 сум 

(1 кеше) 

37 Теннис, айга 12 
1530 сум 1530 сум 1071 сум/30% 1071 сум 1071 сум 1071 сум 

1530 сум 

(1 кеше) 

38  «Олимпийские 

надежды» теннис 

җыеннары 

__ 2100 сум __ __ __ __ __ 

  



6 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 
Кушымта №3 

 

Расландылар 

 

 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты карары белән 

  

2019 елның 15 апреле. № 425 

 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең «1 нче балалар-

яшүсмерләр спорт мәктәбе» муниципаль бюджет өстәмә белем бирү оешмасы тарифлары 

 
 

№ 

п/п 

 

Хезмәтләрнең 

атамасы 

Физик затлар өчен бәясе 

 

стоимость услуги для льготных категорий Юридик 

затлар өчен 

бәясе 

 
өлкәннәр балалар Күпбалалы, 

аз, тәэмин 

ителгән 

гаиләләр 

Ятим 

балалар, 

әти-әнисез 

калган 

гаиләләр 

Пенсионерл

ар, 

инвалидлар 

Сугыш 

һәм 

хезмәт 

ветеранна

ры 

1 Түләүле төркем 

ОФП (8 занятие) 

450 сум, 1 

кешегә 

__ __ __ __ __ __ 

2 Түләүле группа 

ОФП (12 занятие) 

 

670 сум 

(1 кеше) 

__ __ __ __ __ __ 

3 Хоз/төркемнәр 

(отд. х/г, СП/акр) 

__ 580 сум 

(айга 1 

кеше) 

__ __ __ __ __ 

4 Хоз/группы (отд. __ 300 сум (1 __ __ __ __ __ 



 

 

АКД, л/а) человек в 

месяц) 

5 Фитнес төркеме 640 сум (1 

кеше, аена) 

      

6 Мәктәп 

территориясендә 

җиһказлар 

урнаштыру 

__ __ __ __ __ __ 12500 сум, 

аена 

7 Дорожка бирү (60 

м) 

187 сум, 

сәгатенә 

187 сум 

сәгатенә 

__ __ __ __ 187 сум 

сәгатенә (1 

кеше) 

8 Дорожка бирү 

(150 м) 

280 сум 

сәгатенә 

280 сум 

сәгатенә 

__ __ __ __ 280 сум 

сәгатенә (1 

кеше) 

9 Озынлыкка 

сикерү буенча 

сектор бирү 

78 сум 

сәгатенә 

78 сум 

сәгатенә 

__ __ __ __ 78 сум 

сәгатенә (1 

кеше) 

10 Ядро этү буенча 

сектор бирү 

90 сум сәг 90 сум сәг __ __ __ __ 90 сум сәг (1 

кеше) 

11 Биеклеккә сикерү 

буенча сектор 

бирү  

144 сум сәг 144 сум сәг __ __ __ __ 144 сум сәг 

(1 кеше) 

12 Батут бирү 36 сум. сәг 36 сум, сәг __ __ __ __ 36 сум, сәг (1 

кеше) 

13 Акробатик келәм 

бирү 

85 сум сәг 85 сум сәг __ __ __ __ 85 сум сәг (1 

кеше) 

14 Акробатик 

дорожка бирү 

90 сум сәг 90 сум сәг __ __ __ __ 90 сум сәг (1 

кеше) 

15 Манеж бирү  (650 

кв.м) 

__ __ __ __ __ __ 325 сум (1 

сәг) 



 

 

16 Манеж бирү (1298 

кв.м) 

__ __ __ __ __ __ 649 сум (1 

кеше) 

                                                   _________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Кушымта №4 

 

Расландылар 

 

 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты карары белән 

  

2019 елның 15 апреле. № 425 

 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең алкалы хоккей буенча 

«Нефтяник» балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе  муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе тарифлары 

 
 

№ 

п/п 

 

Хезмәтләр 

атамасы 

Физик затлар өчен 

бәясе  

 

Ташламалы категорияләр өчен Юридик затлар 

өчен бәя 

өлкәннәр балалар Күпбалалы, аз 

тәэмин ителгән 

гаиләләр 

Ятим 

балалар 

Пенсионерлар, 

инвалидлар 

Сугыш һәм 

хезмәт 

ветераннары 

1 Тимераяк 

прокаты 

70 сум 

сәг 

50 сум 

сәг 

бушлай бушлай __ __ __ 

2 Катокка керү 100 сум 

сәг 

70 сум 

сәг  

Бушлай, заявка 

буенча 

бушлай __ __ __ 

3 Боз өслеге 

бирү 

__ __ __ __ __ __ 3500 сум сәгатенә 

(НДСисәпләмичә) 
       

____________________________________________ 

 



 

 

 

 



 

 
Кушымта №5 

 

Расландылар 

 

 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты карары белән 

  

2019 елның 15 апреле. № 425 

 

 
 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең «Логос» балаларга һәм 

яшьләргә психологик-педагогик  күрсәтү  үзәге  муниципаль бюджет учреждениесе тарифлары 

 

№ 

п/п 

 

Хезмәт төрләре 

Физик затлар өчен 

бәясе 

 

Ташламалы категорияләр өчен 
Юридик 

затлар өчен 

бәясе 
өлкәннәр балалар 

Күпбалалы, аз 

тәэмин ителгән 

гаиләләр 

Ятим 

балалар 

Пенсионерлар, 

инвалидлар 

Сугыш һәм 

хезмәт 

ветераннары 

1 

Психологик 

консультация (1 

кеше) 

 

300 сум 

сәг 

300 сум 

сәг 
бушлай бушлай бушлай бушлай __ 

2 

Мәктәпкә 

әзерлекне 

тикшерү 

 

__ 600 сум бушлай бушлай бушлай бушлай __ 

3 Психологик 300 сум __ бушлай бушлай бушлай бушлай 300 сум              



 

 

диагностика 

(1кеше) 

(1 человек) 

4 
Шәхес портретын 

төзү 
300сум 300 сум бушлай бушлай бушлай бушлай 

300 сум (1 

кеше 

5 

Групповая 

диагностика (1 

кеше) 

300 сум 300 сум бушлай 

бушлай бушлай 

бушлай 
300 сум (1 

кеше) 

6 
Группада 

занятиеләр 

300 сум           

(1 кеше) 

300 сум          

(1 кеше) 
бушлай бушлай бушлай бушлай 

300 сум               

(1 кеше) 

7 Лекцияләр __ __ __ __ __ __ 300 сум сәг 

8 

Предприятие 

хезмәткәрләре 

өчен психологик 

хезмәт 

__ __ __ __ __ __ 
300 сум               

(1 кеше) 

9 

Эмоциональ 

өлкәне 

коррекцияләү (1 

занятие) 

300 сум 300 сум бушлай бушлай бушлай бушлай 
300 сум               

(1 кеше) 

10 

Танып белүне 

коррекцияләү (1 

занятие) 

300 сум 300 сум бушлай бушлай бушлай бушлай 
300 сум              

(1 кеше) 

11 
Методик 

консультация 
300 сум бушлай бушлай бушлай бушлай бушлай 

300 сум. 1 

кеше 

12 

Социаль-

психологик 

тикшерү 

Яшҗләр 

өчен 

бушлай 

__ бушлай бушлай бушлай бушлай 300 сумнан 

13 
Психологик 

ярдәм, эшсезләргә 
900 сум __ __ __ __ __ 

900 сум (1 

кеше) 

 



 

 

 

____________________________________________ 

 


