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2020 елга Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән белем алучы һөнәри 

белем бирү оешмалары һәм югары белем 

бирүче мәгариф оешмалары студентлары 

туклануының көндезге рационы кыйммәтен 

һәм Татарстан Республикасы бюджетының 

бюджет ассигнованиеләре исәбеннән 

стипендия фондын формалаштыру өчен 

нормативлар билгеләү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. 2020 елның 1 сентябреннән Татарстан Республикасы бюджетының бюджет 

ассигнованиеләре исәбеннән стипендия фондын формалаштыру өчен түбәндәге 

нормативларны билгеләргә: 

югары белем бирүче мәгариф оешмаларының көндезге формада фәнни-

педагогик кадрлар әзерләү, ординатура, ассистентура-стажировка программалары 

буенча Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән белем алучы 

аспирантларына, ординаторларына, ассистент-стажерларына дәүләт стипендиясен 

2492,0 сум күләмендә; 

югары белем бирүче мәгариф оешмаларының көндезге формада бакалавриат 

программалары, белгечләр әзерләү программалары, магистратура программалары 

буенча Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән белем алучы 

студентларына дәүләт академик стипендиясен, дәүләт социаль стипендиясен  

1823,0 сум күләмендә; 

һөнәри белем бирү оешмаларының һәм югары белем бирүче мәгариф 

оешмаларының көндезге формада урта звено белгечләрен әзерләү программалары 

буенча укучы һәм Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән белем алучы 

студентларына; һөнәри белем бирү оешмаларының урта гомуми белем бирү 
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базасында көндезге формада квалификацияле эшчеләр, хезмәткәрләр әзерләү 

программалары буенча Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән белем 

алучы студентларына дәүләт академик стипендиясен, дәүләт социаль стипендиясен 

664,0 сум күләмендә; 

һөнәри белем бирү оешмаларының һәм югары белем бирүче мәгариф 

оешмаларының төп гомуми белем бирү базасында көндезге формада 

квалификацияле эшчеләр, хезмәткәрләр әзерләү программалары буенча Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән белем алучы студентларына дәүләт 

академик стипендиясен, дәүләт социаль стипендиясен 475,0 сум күләмендә; 

фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләр өлкәсендәге дәүләт учреждениеләренең 

көндезге формада фәнни-педагогик кадрлар әзерләү программасы буенча Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән белем алучы аспирантларына дәүләт 

стипендиясен 6 755,0 сум күләмендә. 

2. Белем бирү оешмаларына ятим балалар һәм ата-ана кайгыртуыннан 

мәхрүм калган балалар, ятим балалар һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган 

балалар арасыннан булган затлар, уку чорында ата-анасын икесен дә яки бердәнбер 

атасын-анасын югалткан затлар, инвалид балалар, I һәм II төркем инвалидлар, бала 

чактан инвалид булган студентларга, Чернобыль АЭСында һәлакәт һәм башка 

радиация һәлакәтләре аркасында, Семипалатинск полигонында атом-төш сынаулары 

аркасында радиация тәэсиренә дучар булган студентларга, хәрби хезмәт узган чорда 

алган хәрби имгәнү яки авыру аркасында инвалидлар һәм хәрби хәрәкәтләр 

ветераннары булган, шулай ук солдатлар, матрослар, сержантлар, старшиналар 

биләргә тиешле хәрби вазыйфаларда контракт буенча кимендә өч ел хезмәт иткән 

һәм хәрби хезмәттән «Хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт турында» 1998 ел, 28 март, 

ФЗ-53 нче Федераль законның 51 статьясындагы 1 нче пунктның «б» - «г» 

пунктчаларында, 2 нче пунктның «а» пунктчасында һәм 3 нче пунктның «а» - «в» 

пунктчаларында күздә тотылган нигезләр буенча азат ителгән гражданнар 

арасындагы студентларга билгеләнә торган дәүләт социаль стипендияләр 

күләмнәрен билгеләгәндә бу карарның  1 нче пунктында билгеләнгән тиешле 

нормативларга карата 1,5 арттыру коэффициентын куллануны тәкъдим итәргә. 

3. 2020 елга туклануның көндезге рационы кыйммәтен түбәндәгечә 

билгеләргә: 

һөнәри белем бирү оешмаларында һәм югары белем бирүче мәгариф 

оешмаларында төп гомуми белем бирү базасында көндезге формада 

квалификацияле эшчеләр, хезмәткәрләр әзерләү программалары буенча укучыларга 

– көнгә 58,09 сум күләмендә; 

олимпия резервы училищесы студентларына – бу карарга теркәлгән кушымта 

нигезендә, спортның төренә һәм туклану продуктларының калориялелегенә бәйле 

рәвештә, тәүлеклек рационнан, энергия сарыф итү күләменнән чыгып. 

4. Түбәндәгеләрне үз көчен югалткан дип санарга: 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән белем алучы һөнәри белем бирү 

оешмалары һәм югары белем бирүче мәгариф оешмалары студентлары 

туклануының көндезге рационы кыйммәтен һәм Татарстан Республикасы 
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бюджетының бюджет ассигнованиеләре исәбеннән стипендия фондын 

формалаштыру өчен нормативлар билгеләү турында» 2018 ел, 21 сентябрь, 809 нчы 

карарының 3 – 4 нче пунктлары;  

2020 елның 1 сентябреннән Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2019 елга Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

белем алучы һөнәри белем бирү оешмалары һәм югары белем бирүче мәгариф 

оешмалары студентлары туклануының көндезге рационы кыйммәтен һәм Татарстан 

Республикасы бюджетының бюджет ассигнованиеләре исәбеннән стипендия 

фондын формалаштыру өчен нормативлар билгеләү турында» 2018 ел, 21 сентябрь, 

809 нчы карары. 

5. Бу карар 2020 елның 1 гыйнварыннан (бу карарның 2020 елның                             

1 сентябреннән үз көченә керә торган 1 нче, 2 нче пунктларыннан тыш) үз көченә 

керә.   

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  

 

 

 

 



 

 

Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 6 сентябрь, 783 нче 

карарына кушымта 

 

 

Олимпия резервы училищесы студентлары туклануының  

спорт төренә һәм туклану продуктларының калориялелегенә бәйле булган тәүлеклек 

рационнан, энергия сарыф итү күләменнән чыгып билгеләнә торган  

көндезге рационы кыйммәте 

 

 

Спорт төрләре 

төркеме 

Спорт төре Энергия 

сарыф итү,  

ккал* 

Көндезге 

рацион 

кыйммәте,  

1 көнгә сум 
 

Спортның кыска 

вакытлы, әмма 

шактый зур 

физик көч куюга 

бәйле булган 

төрләре 

Акробатика (спорт), бадминтон, таудан 

чаңгыда шуу, гимнастика (спорт, нәфис), 

атлы спорт, җиңел атлетика (барьер аша 

йөгерү, ыргыту, сикерү, спринт), 

җилкәнле спорт, синхрон йөзү, батутта 

сикерү, суга сикерү, чаңгыда 

трамплиннан сикерү, чаналы спорт, 

сноуборд, ату (җәядән ату, пуля белән, 

стендка ату), өстәл теннисы, фехтование, 

тимераякта фигуралы шуу, фристайл  

3 000  371 

3 500 394 

4 000 459 

Спортның 

физик көч зур 

күләмдә һәм 

интенсив куелу 

белән 

тасвирлана 

торган төрләре 

Бокс, көрәш (ирекле, грек-рим көрәше, 

дзюдо, самбо), волейбол, пляж 

волейболы, су полосы, гандбол, ишкәкле 

слалом, җиңел атлетика (400, 1500, 3000 

метрга йөгерү), спорт уеннары 

(баскетбол, волейбол), софтбол, авыр 

атлетика, футбол, чирәмдәге хоккей, 

туплы хоккей  

4 000 432 

5 000 525 

5 500 561 

Спортның озак 

вакытлы һәм 

киеренке физик 

көч куюга бәйле 

булган төрләре 

Ишү (академик, байдаркаларда һәм 

каноэда), биатлон, шосседа велосипедта 

узышу, тимераякта узышу спорты 

(күптөрле ярыш), чаңгыда ике төрле 

ярыш, чаңгыда узышу, йөзү, заманча 

биштөр ярыш, триатлон  

5 000 525 

5 500 561 

6 000 698 

 

* Тәүлеклек туклану рационының калориялелеге күләме олимпия резервы 

училищесының медицина персоналы тарафыннан укучының өйрәнүләр-күнегүләр 

үткәрүгә көч кую циклына бәйле рәвештә билгеләнә. 

______________________________  


