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2013 елның 17 сентябрендәге  

“Мәктәпкәчә белем бирү программасын 

гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына 

йөрүче балалары булган гражданнарга 

социаль ярдәм чаралары күрсәтү 

турында”гы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма   777 номерлы 

Карарына үзгәрешләр кертү турында   

 

 

2017 елның 23 декабрендәге 98-ТРЗ номерлы ““Адреслылык принцибын үтәү 

һәм ихтыяҗ критерийларын куллану бурычыннан чыгып, социаль ярдәм чараларын 

бирүне исәпкә алу һәм камилләштерү өлешендә Россия Федерациясенең аерым 

закон актларына үзгәрешләр кертү турында”гы “Федераль закон кабул ителүгә 

бәйле рәвештә Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр 

кертү турында”гы     Татарстан Республикасы Законы нигезендә, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР 

КЫЛА: 

  

1. “Мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф 

оешмасында баланы караган һәм тәрбияләгән өчен ата-ана түләвенең максималь 

рөхсәт ителгән өлеше” 2013 елның 17 сентябрендәге “Мәктәпкәчә белем бирү 

буенча белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына йөрүче 

балалары булган гражданнарга социаль ярдәм чаралары күрсәтү турында”гы  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының  

777 номерлы Карары белән расланган Мәктәпкәчә белем бирү буенча белем бирү 

программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына йөрүче балалары булган 



гражданнарга компенсация түләүләрен бирү Тәртибен түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

“Мәктәпкәчә белем бирү программасын тормышка ашыручы мәгариф 

оешмасында баланы караган һәм тәрбияләгән өчен ата-ана түләвен түләү 

чыгымнарының максималь рөхсәт ителгән өлеше таблицасы 

  

Гаиләнең бер әгъзасына 

керем күләме 

Ата-ана түләвен түләү чыгымнарының максималь рөхсәт 

ителгән өлеше (%) 

 1 балага   2 балага   3 балага 

  10 000 сумгача 60 38 23 

 10 001сумнан 15 000 

сумгача 
70 43 36 

  15 001   сумнан 20 000 

сумгача 
80 53 53 

 20 000сумнан артыграк 100 100 100 

Күп балалы гаилә өчен 

яшәү минимумыннан 

түбәнрәк) 

0 0 0 

                                                                                                                                      ” 

2. Әлеге Карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары Е.В. Сороковнинага йөкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                                  Р.М. Заһидуллин  

  

 


