
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 ел, 13 сентябрь      822 

 

 

 

 

 

2020 елга Татарстан Республикасы 

карамагындагы адаптацияләнгән төп 

гомуми белем бирү программалары 

буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә 

ашыручы оешмалар һәм шифаханә белем 

бирү оешмалары тарафыннан дәүләт 

хезмәтләре күрсәтүгә норматив чыгым-

нарны раслау турында 

 

 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 
1. Түбәндәгеләрне (карарга теркәләләр) расларга: 
2020 елга интернаты булган, адаптацияләнгән төп гомуми белем бирү про-

граммалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Татарстан Республи-
касы карамагындагы оешмаларда мәктәп яшендәге белем алучыларны (тәрби-
яләнүчеләрне) тәрбияләп тоту буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә норматив чыгым-
нарны; 

2020 елга интернаты булган, адаптацияләнгән төп гомуми белем бирү 
программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Татарстан 
Республикасы карамагындагы оешмаларда мәктәпкәчә яшьтәге белем алучыларны 
(тәрбияләнүчеләрне) тәрбияләп тоту буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә норматив 
чыгымнарны; 

2020 елга ятим балалар өчен интернаты булган, адаптацияләнгән төп гомуми 
белем бирү программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы 
Татарстан Республикасы карамагындагы оешмаларда ятим балаларны тәрбияләп 
тоту буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә норматив чыгымнарны; 

2020 елга адаптацияләнгән төп гомуми белем бирү программалары буенча 
белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы карамагындагы 
оешмаларда мәктәп яшендәге белем алучыларны (тәрбияләнүчеләрне) тәрбияләп 
тоту буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә норматив чыгымнарны; 
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2020 елга адаптацияләнгән төп гомуми белем бирү программалары буенча 
белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы карамагындагы 
оешмаларда мәктәпкәчә яшьтәге белем алучыларны (тәрбияләнүчеләрне) тәрбияләп 
тоту буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә норматив чыгымнарны; 

2020 елга Татарстан Республикасы карамагындагы шифаханә белем бирү 
оешмаларында белем алучыларны (тәрбияләнүчеләрне) тәрбияләп тоту буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүгә норматив чыгымнарны; 

2020 елга Татарстан Республикасы карамагындагы адаптацияләнгән төп 
гомуми белем бирү программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә 
ашыручы оешмалар һәм шифаханә белем бирү оешмалары тарафыннан дәүләт 
йөкләмәсе үтәлешен финанслар белән тәэмин итү күләменә карата төзәтү 
коэффициентларын. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының түбәндәге карарлары үз 

көчен югалткан дип санарга: 

«2019 елга Татарстан Республикасы карамагындагы адаптацияләнгән төп 

гомуми белем бирү программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә 

ашыручы оешмалар һәм шифаханә белем бирү оешмалары тарафыннан дәүләт 

хезмәтләре күрсәтүгә норматив чыгымнарны раслау турында» 2018 ел, 13 сентябрь, 

780  нче; 

«2019 елга Татарстан Республикасы карамагындагы адаптацияләнгән төп 

гомуми белем бирү программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә 

ашыручы оешмалар һәм шифаханә белем бирү оешмалары тарафыннан дәүләт 

хезмәтләре күрсәтүгә норматив чыгымнарны раслау турында» 2018 ел, 13 сентябрь, 

780 нче карары белән расланган Татарстан Республикасы карамагындагы 

адаптацияләнгән төп гомуми белем бирү программалары буенча белем бирү 

эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешмалар һәм шифаханә белем бирү оешмалары 

тарафыннан дәүләт йөкләмәсе үтәлешен финанслар белән тәэмин итү күләменә 

карата төзәтү коэффициентларына үзгәреш кертү хакында» 2019 ел, 28 август,                 

719 нчы. 

3. Бу карар 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә дип билгеләргә. 
 
 

 
Татарстан Республикасы 
Премьер-министры                                                       А.В.Песошин 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының  
2019 ел, 13 сентябрь, 822 нче  
карары белән расланды 

 

 

2020 елга интернаты булган, адаптацияләнгән төп гомуми белем бирү программала-

ры буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы кара-

магындагы оешмаларда мәктәп яшендәге белем алучыларны (тәрбияләнүчеләрне)  

тәрбияләп тоту буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә  

норматив чыгымнар 

 

Белем бирү оешмасы Территориаль дис-

локациясе 

Бер тәрбияләнүчегә 
норматив чыгымнар,  

1 елга сум 
 

1 2 3 

Чукрак балалар өчен интернаты 
булган, адаптацияләнгән төп гомуми 
белем бирү программалары буенча 
белем бирү эшчәнлеген гамәлгә 
ашыручы гомуми белем бирү 
оешмасы (алга таба – махсус (кор-
рекцияле) интернат-мәктәп) 

шәһәр җире 261 546 

авыл җире 274 609 

Психик үсеше тоткарланган яки 
акылы зәгыйфь чукрак балалар өчен 
махсус (коррекцияле) интернат 
мәктәп 

шәһәр җире 292 811 

авыл җире 308 325 

Ишетү сәләте бозылу аркасында 
сөйләм үсеше җиңелчә тоткарланган 
начар ишетүчеләр һәм соң чукрак-
ланучылар өчен махсус (коррекци-
яле) интернат мәктәп 

шәһәр җире 199 018 

авыл җире 207 178 

Ишетү сәләте бозылу аркасында 
сөйләм үсеше нык тоткарланган на-
чар ишетүчеләр һәм соң чукракла-
нучылар өчен махсус (коррекцияле) 
интернат мәктәп 

шәһәр җире 261 546 

авыл җире 274 609 

Ишетү сәләте бозылу яки акыл 
зәгыйфьлеге аркасында сөйләм үсе-
ше нык тоткарланган начар 
ишетүчеләр һәм соң чукракланучы-
лар өчен махсус (коррекцияле) ин-
тернат мәктәп 

шәһәр җире 292 811 

авыл җире 308 325 

Сукыр балалар өчен махсус (кор-
рекцияле) интернат мәктәп 

шәһәр җире 222 466 

авыл җире 233 401 

Психик үсеше тоткарланган яки шәһәр җире 292 811 
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1 2 3 

акылы зәгыйфь сукыр балалар өчен 
махсус (коррекцияле) интернат 
мәктәп  

авыл җире 308 325 

Начар күрүче һәм соң сукырайган 
балалар өчен махсус (коррекцияле) 
интернат мәктәп  

шәһәр җире 183 386 

авыл җире 192 193 

Акылы зәгыйфь начар күрүче һәм 
соң сукырайган балалар өчен махсус 
(коррекцияле) интернат мәктәп 

шәһәр җире 292 811 

авыл җире 308 325 

Сөйләм үсеше нык бозылган бала-
лар өчен махсус (коррекцияле) ин-
тернат мәктәп  

шәһәр җире 183 386 

авыл җире 192 193 

Психик үсеше тоткарланган яки 
акылы зәгыйфь, сөйләм үсеше нык 
бозылган һәм тотлыга торган бала-
лар өчен махсус (коррекцияле) ин-
тернат мәктәп 

шәһәр җире 292 811 

авыл җире 308 325 

Таяну-хәрәкәтләнү аппараты бо-
зылган балалар өчен махсус (кор-
рекцияле) интернат мәктәп  

шәһәр җире 239 214 

авыл җире 250 325 

Таяну-хәрәкәтләнү аппараты бо-
зылган һәм психик үсеше тоткар-
ланган балалар өчен махсус (кор-
рекцияле) интернат мәктәп  

шәһәр җире 333 007 

авыл җире 351 472 

Психик үсеше тоткарланган балалар 
өчен махсус (коррекцияле) интернат 
мәктәп 

шәһәр җире 183 386 

авыл җире 192 193 

Акылы зәгыйфь балалар өчен мах-
сус (коррекцияле) интернат мәктәп  

шәһәр җире 183 386 

авыл җире 192 193 

Акыл үсеше нык зәгыйфь балалар 
өчен махсус (коррекцияле) интернат 
мәктәп  

шәһәр җире 199 018 

авыл җире 207 178 

 

_________________________ 



 

Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының  
2019 ел, 13 сентябрь, 822 нче  
карары белән расланды 

 

2020 елга интернаты булган, адаптацияләнгән төп гомуми белем бирү 

программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Татарстан 

Республикасы карамагындагы оешмаларда мәктәпкәчә яшьтәге белем алучыларны 

(тәрбияләнүчеләрне) тәрбияләп тоту буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә  

норматив чыгымнар 

 

Белем бирү оешмасы Территориаль дис-

локациясе 

Бер тәрбияләнүчегә 
норматив чыгымнар,  

1 елга сум 
 

1 2 3 

Чукрак балалар өчен интернаты 
булган, адаптацияләнгән төп гомуми 
белем бирү программалары буенча 
белем бирү эшчәнлеген гамәлгә 
ашыручы гомуми белем бирү 
оешмасы (алга таба – махсус (кор-
рекцияле) интернат-мәктәп) 

шәһәр җире 288 426 

авыл җире 301 173 

Начар ишетүче һәм соң чукраклан-
ган балалар өчен махсус (коррекци-
яле) интернат мәктәп 

шәһәр җире 227 341 

авыл җире 236 951 

Сукыр балалар өчен махсус (кор-
рекцияле) интернат мәктәп 

шәһәр җире 298 383 

авыл җире 311 767 

Начар күрүче һәм соң сукырайган 
балалар өчен махсус (коррекцияле) 
интернат мәктәп 

шәһәр җире 199 102 

авыл җире 207 415 

Сөйләм үсеше нык бозылган бала-
лар өчен махсус (коррекцияле) ин-
тернат мәктәп 

шәһәр җире 191 683 

авыл җире 199 492 

Таяну-хәрәкәтләнү аппараты бо-
зылган балалар өчен махсус (кор-
рекцияле) интернат мәктәп 

шәһәр җире 251 564 

авыл җире 262 429 

Психик үсеше тоткарланган балалар 
өчен махсус (коррекцияле) интернат 
мәктәп 

шәһәр җире 197 677 

авыл җире 205 485 

Акылы зәгыйфь балалар өчен мах-
сус (коррекцияле) интернат мәктәп 

шәһәр җире 197 677 

авыл җире 205 485 

Акылы нык зәгыйфь балалар өчен 
махсус (коррекцияле) интернат 
мәктәп  

шәһәр җире 251 564 

авыл җире 262 429 

 

___________________________  



 

Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының  
2019 ел, 13 сентябрь, 822 нче  
карары белән расланды 

 

2020 елга ятим балалар өчен интернаты булган, адаптацияләнгән төп гомуми белем 

бирү программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Татарстан 

Республикасы карамагындагы оешмаларда ятим балаларны  

тәрбияләп тоту буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә  

норматив чыгымнар 

 

 

Белем бирү оешмасы Территориаль  

дислокациясе 

Бер тәрбияләнүчегә 
норматив чыгымнар,  

1 елга сум 

1 2 3 

Акылы зәгыйфь ятим балалар 
өчен интернаты булган, адапта-
цияләнгән төп гомуми белем 
бирү программалары буенча бе-
лем бирү эшчәнлеген гамәлгә 
ашыручы гомуми белем бирү 
оешмасы (алга таба – махсус 
(коррекцияле) интернат-мәктәп) 

шәһәр җире 225 222 

авыл җире 234 029 

Акылы нык зәгыйфь ятим бала-
лар өчен махсус (коррекцияле) 
интернат мәктәп 

шәһәр җире 240 854 

авыл җире 249 014 

 

 

____________________________ 

 



 

Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының  
2019 ел, 13 сентябрь, 822 нче  
карары белән расланды 

 

 

 

2020 елга адаптацияләнгән төп гомуми белем бирү программалары буенча белем 

бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы карамагындагы 

оешмаларда мәктәп яшендәге белем алучыларны (тәрбияләнүчеләрне)  

тәрбияләп тоту буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә  

норматив чыгымнар 

 

 

Белем бирү оешмасы Территориаль  

дислокациясе 

Бер тәрбияләнүчегә нор-
матив чыгымнар,  

1 елга сум 

1 2 3 

Адаптацияләнгән төп гомуми 

белем бирү программалары 

буенча белем бирү эшчәнлеген 

гамәлгә ашыручы гомуми  

белем бирү оешмасы  

шәһәр җире 36 645 

авыл җире 36 645 

 

 

____________________________ 

 

 



 

Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының  
2019 ел, 13 сентябрь, 822 нче  
карары белән расланды 

 

 

 

2020 елга адаптацияләнгән төп гомуми белем бирү программалары буенча белем 

бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы карамагындагы 

оешмаларда мәктәпкәчә яшьтәге белем алучыларны (тәрбияләнүчеләрне)  

тәрбияләп тоту буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә  

норматив чыгымнар 

 

 

Белем бирү оешмасы Территориаль дислока-

циясе 

Бер тәрбияләнүчегә нор-
матив чыгымнар,  

1 елга сум 

1 2 3 

Адаптацияләнгән төп гомуми 

белем бирү программалары 

буенча белем бирү эшчәнлеген 

гамәлгә ашыручы гомуми  

белем бирү оешмасы 

шәһәр җире 158 730 

авыл җире 165 795 

 

 

________________________ 

 

 



 

Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының  
2019 ел, 13 сентябрь, 822 нче  
карары белән расланды 

 

 

2020 елга Татарстан Республикасы карамагындагы  

шифаханә белем бирү оешмаларында белем алучыларны (тәрбияләнүчеләрне) 

тәрбияләп тоту буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә  

норматив чыгымнар 

 

 

Белем бирү оешмасы Территориаль  

дислокациясе 

Бер тәрбияләнүчегә 
норматив чыгымнар,  

1 елга сум 

1 2 3 

Шифаханә гомуми белем 

бирү мәктәбе 

шәһәр җире 230 074 

авыл җире 283 403 

 

 

____________________________ 

 

 





 

Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының  
2019 ел, 13 сентябрь, 822 нче  
карары белән расланды 

 

2020 елга Татарстан Республикасы карамагындагы адаптацияләнгән төп гомуми 

белем бирү программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы 

оешмалар һәм шифаханә белем бирү оешмалары тарафыннан  

дәүләт йөкләмәсе үтәлешен финанслар белән тәэмин итү күләменә карата  

төзәтү коэффициентлары 

 

 

Т/с Белем бирү оешмасы исеме Төзәтү коэф-

фициенты 
 

1 2 3 

1. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 
Әгерҗе интернат мәктәбе» дәүләт бюджет гомуми белем бирү 
учреждениесе (алга таба – ДБГББУ)  

0,7667 

2. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Актүбә интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9326 

3. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Әлмәт интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,0973 

4. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Болгар интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9554 

5. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Бөгелмә интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,1438 

6. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Югары Чаллы интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,0169 

7. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Алабуга интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,1492 

8. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Е.Г.Ласточкина исемендәге Казан интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,2344 

9. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Казан шәһәренең 7 нче интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9167 

10. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Казан шәһәренең 4 нче интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,0340 

11. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Казан шәһәренең 1 нче интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,8301 

12. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән ятим балалар 

һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган балалар өчен Казан 

шәһәренең 11 нче интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,8036 

13. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Лаеш интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,1785 
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14. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Мамадыш интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,0139 

15. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Мәчкәрә интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9677 

16. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән, ата-ана кайгыр-
туыннан мәхрүм калган ятим балалар һәм балалар өчен Минзәлә 
интернат мәктәбе» ДБГББУ 

1,5174 

17. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Түбән Кама интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,0479 

18. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Яңа Кенәр интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,8299 

19. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Нурлат интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9093 

20. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Чаллы шәһәренең 86 нчы «Өмет» интернат мәктәбе» ДБГББУ 

1,2308 

21. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Питрәч интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,8717 

22. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Рус 

Акташы интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9758 

23. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Сокольский интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,8185 

24. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Саба интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,6394 

25. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Так-

талачык интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,1432 

26. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Та-

тар Ялтаны интернат мәктәбе» ДБГББУ 

0,8844 

27. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Теләнче Тамак интернат мәктәбе» ДБГББУ  

1,1521 

28. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Түбән Табын интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,9571 

29. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Урыссу интернат мәктәбе» ДБГББУ  

0,8070 

30. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Азнакай мәктәбе» ДБГББУ  

1,2590 

31. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Әлмәт шәһәренең 19 нчы мәктәбе» ДБГББУ  

0,8821 

32. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Бөгелмә шәһәренең 10 нчы мәктәбе» ДБГББУ 

0,6989 

33. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Алабуга шәһәренең 7 нче мәктәбе» ДБГББУ 

1,0796 

34. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Зәй 0,8932 
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шәһәренең 9 нчы мәктәбе» ДБГББУ 

35. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Зе-
ленодольск шәһәренең 2 нче мәктәбе» ДБГГБУ 

0,7318 

36. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Ка-

зан шәһәренең 172 нче мәктәбе» ДБГББУ  

0,9802 

37. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Ка-

зан шәһәренең 142 нче мәктәбе» ДБГББУ  

0,7788 

38. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Ка-

зан шәһәренең 61 нче мәктәбе» ДБГББУ  

0,7189 

39. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Ка-

зан шәһәренең 76 нчы мәктәбе» ДБГББУ  

0,7664 

40. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Ле-

ниногорск шәһәренең 14 нче мәктәбе» ДБГББУ  

1,0025 

41. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Менделеевск шәһәре мәктәбе» ДБГББУ 

1,0130 

42. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Яр 

Чаллы шәһәренең 88 нче мәктәбе» ДБГББУ 

1,0359 

43. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Яр 

Чаллы шәһәренең 75 нче мәктәбе» ДБГББУ 

0,8240 

44. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Яр 

Чаллы шәһәренең 87 нче мәктәбе» ДБГББУ 

1,0912 

45. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Яр 

Чаллы шәһәренең 67 нче мәктәбе» ДБГББУ 

0,7745 

46. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Яр 

Чаллы шәһәренең 68 нче мәктәбе» ДБГББУ 

0,7915 

47. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Яр 

Чаллы шәһәренең 69 нчы мәктәбе» ДБГББУ 

0,8036 

48. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Яр 
Чаллы шәһәренең 89 нчы башлангыч мәктәбе – балалар бакчасы» 
ДБГББУ  

0,8918 

49. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Түбән Кама шәһәренең 18 нче мәктәбе» ДБГББУ 

0,9464 

50. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Түбән Кама шәһәренең 23 нче мәктәбе» ДБГББУ 

0,8911 

51. «Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

Чистай шәһәренең 10 нчы мәктәбе» ДБГББУ 

0,8791 

52. «Яңа Кәшер шифаханә интернат мәктәбе» озак вакыт дәвалануга 
мохтаҗ булган балалар өчен шифаханә тибындагы дәүләт бюд-
жет савыктыру гомуми белем бирү учреждениесе (алга таба – 
ДБСГББУ)  

1,0018 

53. «Болгар шифаханә интернат мәктәбе» ДБСГББУ 1,0271 
 

____________________________ 


