
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                           КАРАР  

«16»   09   2019  ел                                                                 №644                                                               

 

 

“2019-2020 елларга ТР Ютазы муниипаль 

районы «Урыссу балалар сәнгать мәктәбе” 

өстәмә белем бирү муниципаль бюджет 

учреждениесендә түләүле белем бирү хезмәтләре  

күрсәтү тәртибе турында”  Нигезләмәне раслау хакында   

 

         Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты карар кабул итә: 

 1. «2019-2020 елларга Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районының «Урыссу балалар сәнгать мәктәбе» муниципаль бюджет өстәмә 

белем бирү учреждениесендә түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтү тәртибе 

турында Нигезләмәне расларга  (Кушымта 1). 

 2. 2019-2021 елларга “Урыссу балалар сәнгать мәктәбе» муниципаль 

бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе буенча түләүле белем бирү 

хезмәтләре күрсәтү бәясен расларга (Кушымта 2). 

 3. Әлеге карарны 2019 елның 16 сентябреннән гамәлгә кертергә. 

 4. Әлеге карар үз көченә кергән вакыттан, Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитетының «2018 елга ТР Ютазы муниципаль районы «Урыссу 

балалар сәнгать мәктәбе” муниципаль бюджет учреждениесендә балаларга 

өстәмә белем бирү буенча түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтү тәртибе 

турында» гы Положениене раслау турында» гы 20.08.2018 ел, № 541 карарын 

үз көчен югалткан дип танырга. 

РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЮТАЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА       
 

423950, п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина, д.38 

тел.: (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20 

 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 
 

ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ  

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  
 

423950, Урыссу ш.т.б., Пушкин урамы, 38 

тел.:  (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20 



        5.  Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны ТР Ютазы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль сораулар буенча 

урынбасарына йөкләргә. 

Җитәкче                                                                                     Самонина С. П.                                                       

 

А. Н. Хөсәенова 

2-88-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Кушымта  № 1   

Ютазы муниципаль районы                          

Башкарма комитеты карарына  

 «____»____2019 ел  № ___  

 

 

                                                Нигезләмә  

ТР Ютазы муниицпаль районының  «Урыссу балалар сәнгать мәктәбе” 

өстәмә белем бирү муниципаль бюджет учреждениесендә түләүле белем 

бирү хезмәтләре  күрсәтү тәртибе турында   

                                    1.Гомуми нигезләмәләр 

       1.1. Әлеге нигезләмә РФ Гражданлык кодексының 50 статьясы, 2012 

елның 29 декабрендәге «Россия Федерациясендә мәгариф турында» 273-Ф3 

номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның 15 

августындагы № 706 «Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтү Кагыйдәләрен 

раслау турында» карары нигезендә эшләнгән  һәм Ютазы муниципаль 

районының «Урыссу балалар сәнгать мәктәбе» муниципаль бюджет өстәмә 

белем бирү учреждениесендә (алга таба – “Балалар сәнгать мәктәбе” ӨББ 

МБУ) өстәмә түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтү тәртибен 

регламентлаучы документ булып тора. 

      1.2.   әлеге Нигезләмәдә  кулланыла торган төшенчәләр: 

      "заказчы" - физик һәм (яки) юридик зат, ул килешү нигезендә үзе яки 

башка затлар өчен түләүле белем бирү хезмәтләренә заказ бирергә ниятли 

яки заказ бирә; 

      "башкаручы” -  «Балалар сәнгать мәктәбе» ӨББ МБУ ; 

       "түләүле белем бирү хезмәтләре җитешсезлеге" - түләүле белем бирү 

хезмәтләренең туры килмәве яисә законда билгеләнгән тәртиптә, яки килешү 

шартларына (алар булмаган очракта, гадәттә куела торган таләпләргә туры 

килмәве) яки түләүле белем бирү хезмәтләре гадәттә кулланыла торган 

максатларга яки башкаручы шартнамәне төзегәндә заказчыга танылган 

максатларга, шул исәптән аларны белем бирү программаларында каралган 

тулы күләмдә күрсәтмәүгә (белем бирү программасының бер өлеше яки 

шартлары тулы булмаган очракта) туры килмәве; 

       "укучы" - белем бирү программасын үзләштерүче физик зат; 



       "түләүле белем бирү хезмәтләре" - белем алуга кабул иткәндә төзелә 

торган мәгариф турындагы шартнамәләр (алга таба-шартнамә)   буенча физик 

һәм (яки) юридик затлар акчасы хисабына һәм физик биремнәр буенча белем 

бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыру; 

     "түләүле өстәмә белем бирү хезмәтләренең сизелерлек җитешсезлеге" - 

төзәтелми торган җитешсезлек, яисә тиешле чыгымнар яисә вакыт 

чыгымнарыннан башка бетерелә алмый торган җитешсезлек яисә берничә 

тапкыр ачыклана торган җитешсезлек яисә аны бетергәннән соң кабат 

барлыкка килә торган җитешсезлекләр яисә башка шундый җитешсезлекләр. 

   1.3. Түләүле белем бирү хезмәтләре финанс тәэминаты федераль 

бюджетның, Россия Федерациясе субъектларының бюджетларының, җирле 

бюджетларның бюджет ассигнованиеләре хисабына гамәлгә ашырыла торган 

белем бирү эшчәнлеге кысаларында аларга алмашка яисә мәгариф эшчәнлеге 

кысаларында күрсәтелергә мөмкин түгел. Мондый түләүле белем бирү 

хезмәтләре күрсәткәндә башкаручылар тарафыннан алынган акчалар әлеге 

хезмәтләрне түләгән затларга кире кайтарыла. 

    1.4. Түләүле белем бирү хезмәтләре түбәндәге чаралар хисабына гамәлгә 

ашырыла: 

    • ата-аналар яисә башка законлы вәкилләр акчасы. 

    • юридик затлар акчасы. 

    1.5. Заказчының тәкъдим ителгән өстәмә түләүле белем бирү 

хезмәтләреннән баш тартуы башкаручы тарафыннан күрсәтелә торган белем 

бирү хезмәтләренең күләмен һәм шартларын үзгәртүгә сәбәп була алмый. 

   1.6. Түләүле белем бирү хезмәтләре хакын арттыру, инфляция дәрәҗәсен 

исәпкә алып, күрсәтелгән хезмәтләрнең бәясен арттырудан тыш, рөхсәт 

ителми. 

   1.7.  Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтү төп белем бирү хезмәтләрен 

күрсәтүгә зыян китерергә яки әлеге хезмәт күрсәтүнең сыйфатын 

начарайтырга тиеш  түгел. 

                         2. Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтү тәртибе 

    2.1. Түләүле белем бирү хезмәтләре аларның төрләре исемлеге һәм Ютазы 

муниципаль районы Башкарма комитеты карары белән расланган бәяләр 

буенча, «Балалар сәнгать мәктәбе» МБУ директоры һәм «Балалар сәнгать 



мәктәбе» МБУга йөрүче балаларның ата-аналары (законлы вәкилләре) белән 

килештерелгән рәвештә күрсәтелә . 

    2. Түләүле белем бирү хезмәтләре заказчы гаризасы һәм килешү белән 

рәсмиләштерелә, аларда әлеге хезмәтләрне күрсәтү шартлары һәм сроклары, 

исәп-хисап тәртибе, хокуклар, якларның бурычлары һәм җаваплылыгы 

регламентлана. 

   2.4. Түләүле белем бирү хезмәтләре өчен түләү банк учреждениеләре аша 

башкарыла, ул акча кабул итүне раслый торган катгый хисап документы 

булып тора. 

  2.5. "УБСМ" ӨББ МБУ өстәмә белем бирү хезмәтләре буенча статистик 

хисап алып барырга һәм аны законнар белән билгеләнгән тәртиптә һәм 

срокларда тапшырырга тиеш. 

    3. Учреждение түбәндәге категория укучылар өчен түләүле белем бирү 

хезмәтләре күрсәтүне тәкъдим итүгә ташламалар билгеләргә хокуклы: 

    3.1.Балалар музыка мәктәбендә белем алучы бер гаиләдән ике һәм аннан 

күбрәк бала булса, беренче баланы укыту өчен түләү 100% күләмендә, ә 

калган балалар өчен расланган бәяләрнең 50% күләмендә алына. 

   3.2. Әгәр гаилә  тәрбиясендә өч һәм аннан да күбрәк бала булса, укыту өчен 

түләү, балалар сәнгать мәктәбендә расланган бәяләрнең 70% ын  тәшкил итә. 

   3.3. Бала ике атнадан артык авырып, мәктәпкә йөрмәгән очракта, бала 

сәнгать мәктәбенә йөрмәгән вакыт өчен түләү алынмый .  

    3.4. Балалар сәнгать мәктәбендә укучы балаларның ата-аналары инвалид 

булган очракта,  шулай ук инвалид балалар тәрбияләүче  ата-аналар  белем 

бирү хезмәтләре өчен расланган бәяләрнең 70% ы күләмендә генә түли. 

    3.5.  Ятим балалар һәм ата - ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар 

белем бирү хезмәтләре өчен расланган бәяләрнең 70% ы күләмендә түли; 

    3.6.  Түләүле белем бирү хезмәтләренә ташламалар билгеләү заказчы 

тарафыннан бирелгән түбәндәге документлар нигезендә, ташламалар бирү 

турында гариза нигезендә гамәлгә ашырыла:  

 1. Бала туу турында таныклык; 

 2. Күп балалы гаилә таныклыгы (күп балалы гаиләләр өчен); 

 3. Инвалидлык билгеләү турында белешмә (инвалид балалар өчен). 



 4. Гаилә әгъзаларының керемнәре турында 2-НДФЛ формасында 

белешмә; 

 5. Социаль яклау органнарыннан, опека һәм попечительлек 

органнарыннан, шулай ук РФ һәм ТР законнарында билгеләнгән тәртиптә 

һәм шартларда башка вәкаләтле органнардан (структуралардан) гаилә 

әгъзалары алган акчалата түләүләр турында белешмә; 

 6. Гаилә составы турында белешмә; 

 7. Баланы уллыкка (кызлыкка) алу турында таныклык (ятим балалар 

өчен); 

 8. Опека һәм попечительлек органының балага опека һәм 

попечительлек  билгеләнүе турында карарыннан өземтә (аларга опека һәм 

попечительлек билгеләнгән балалар өчен). 

          3.7. Заказчы гаризасы учреждениенең педагогик советы утырышында 

карала, аннан соң утырышның тиешле беркетмәсен рәсмиләштерү һәм 

учреждение директоры боерыгы белән раслана. Әлеге пунктта билгеләнгән  

Процедура 3 эш көне эчендә башкарыла. 

                                  4. Килешүләр төзү тәртибе 

         4.1. Килешү гади язма формада төзелә һәм түбәндәге мәгълүматларны 

үз эченә ала: 

         а) башкаручының-юридик затның тулы исеме һәм фирма исеме;  

         б) башкаручының урнашу урыны; 

          в) заказчының исеме (наименование) яки исеме, фамилиясе, атасының 

исеме, заказчы телефоны; 

         г) заказчының яшәү урыны; 

        д) башкаручының һәм (яки) заказчы  вәкиленең фамилиясе, исеме, 

атасының исеме (булган очракта), башкаручының һәм (яки) заказчының 

вәкаләтләрен таныклаучы документ реквизитлары; 

       е) укучының фамилиясе, исеме, атасының исеме, яшәү урыны, телефоны 

(килешү буенча заказчы булмаган укучы файдасына түләүле белем бирү 

хезмәтләре күрсәтелгән очракта күрсәтелә); 



       ж) башкаручының, заказчының һәм укучының хокуклары, бурычлары 

һәм җаваплылыгы; 

       з) түләүле өстәмә белем бирү хезмәтләренең тулы бәясе, аларны түләү 

тәртибе; 

      и) белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыруга лицензия турында 

белешмәләр (лицензиябирүче органның исеме, лицензия номеры һәм теркәү 

датасы); 

     к) белем бирү программасының төре, дәрәҗәсе һәм (яки) юнәлеше 

(билгеле бер дәрәҗәдәге, төрдәге һәм (яки) юнәлештәге белем бирү 

программасының бер өлеше); 

     л) уку формасы; 

     м) белем бирү программасын үзләштерү вакыты (уку дәвамлылыгы); 

     н) килешүне үзгәртү һәм өзү тәртибе; 

     о) түләүле белем бирү хезмәтләре спецификасына бәйле башка кирәкле 

белешмәләр. 

     4.2. Шартнамәдә билгеле бер дәрәҗәдәге белем алу хокукына ия булган 

һәм укырга кабул итү турында гариза биргән (алга таба – укырга керүчеләр) 

затларның хокукларын чикләүче һәм белем алучы затларның хокукларын 

чикләүче һәм гариза биргән яисә белем алучы затларның белем алу турында 

Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән шартлар белән 

чагыштырганда аларга гарантияләр бирү дәрәҗәсен киметүче шартлар 

булмаска тиеш. Әгәр дә килешүгә укучыларның хокукларын чикләүче яки 

гарантия бирү дәрәҗәсен киметүче шартлар кертелсә, мондый шартлар кабул 

ителергә тиеш түгел. 

      4.3. Килешүдә күрсәтелгән белешмәләр «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендәге "УБСМ”  МБУ рәсми сайтында шартнамә 

төзү датасына урнаштырылган мәгълүматка туры килергә тиеш.   

               5.Башкаручының һәм заказчының җаваплылыгы 

     5.1. Эш башкаручы килешү төзелгәнче һәм ул гамәлдә булган чорда 

заказчыга, аның сайлап алу мөмкинлеген тәэмин иткән үзе һәм түләүле белем 

бирү хезмәтләре турында дөрес мәгълүмат бирергә тиеш. 



    5.2.  Башкаручы заказчыга Россия Федерациясенең "Кулланучылар 

хокукларын яклау турында" Законы һәм "Россия Федерациясендә мәгариф 

турында" Федераль закон тарафыннан каралган тәртиптә һәм күләмдә өстәмә 

түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтү турында белешмәләрне үз эченә 

алган мәгълүматны җиткерергә тиеш. 

   5.3. Килешү буенча йөкләмәләрне үтәмәгән очракта, яисә тиешенчә 

үтәмәгән өчен башкаручы һәм заказчы Россия Федерациясе законнарында 

һәм килешүдә каралган җаваплылыкка тартыла. 

   5.4. Белем бирү программаларында (белем бирү программасының бер 

өлешендә) каралган түләүле белем бирү хезмәтләренең җитешмәве 

ачыкланганда, шул исәптән аларны тулы күләмдә күрсәтмәү очрагында, 

заказчы үз сайлавы буенча түбәндәгеләрне таләп итәргә хокуклы: 

    а) түләүсез белем бирү хезмәтләре күрсәтүне; 

   б) күрсәтелгән түләүле белем бирү хезмәтләренең хакын чагыштырмача 

киметүне; 

   в) җитешсезлекләрне бетерү буенча үз көче белән яисә өченче затлар 

тарафыннан күрсәтелгән түләүле белем бирү хезмәтләренә тотылган 

чыгымнарны каплауны. 

     5.5. Заказчы килешүне үтәүдән баш тартырга һәм, әгәр килешүдә 

билгеләнгән срокта түләүле белем бирү хезмәтләренең җитешсезлекләре 

башкаручы тарафыннан бетерелмәгән булса, зыянны тулысынча каплауны 

таләп итәргә хокуклы. Заказ бирүче шулай ук, әгәр аларга күрсәтелгән 

түләүле белем бирү хезмәтләренең җитди җитешсезлеге яки килешү 

шартларыннан башка җитди чигенүләр ачыкланган булса, килешүне үтәүдән 

баш тартырга хокуклы. 

    5.6.  Әгәр эш башкаручы түләүле белем бирү хезмәтләрен күрсәтү вакытын 

(түләүле белем бирү хезмәтләрен башлау һәм (яки) тәмамлау вакытын һәм 

(яки) түләүле белем бирү хезмәтен күрсәтү вакытын бозса, яисә түләүле 

белем бирү хезмәтләре күрсәтү вакытында аларның вакытында 

башкарылмавы ачыкланса, заказчы үз сайлавы буенча түбәндәгеләргә 

хокуклы: 

    а) башкаручыга түләүле белем бирү хезмәтләрен күрсәтүгә керешү  һәм 

(яки) түләүле белем бирү хезмәтләрен күрсәтүне тәмамлау өчен яңа срок 

билгеләргә; 



    б) өченче затларга юнь бәягә түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүне 

йөкләргә һәм башкаручыдан тотылган чыгымнарны каплауны таләп итәргә; 

    в) түләүле белем бирү хезмәтләренең бәясен киметүне таләп итәргә; 

    г) килешүне өзәргә. 

    5.7.  Заказчы түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүне башлау һәм (яки) 

тәмамлау срокларын бозуга бәйле рәвештә, шулай ук түләүле белем бирү 

хезмәтләре җитмәүгә бәйле рәвештә үзенә китерелгән зыянны тулысынча 

каплауны таләп итәргә хокуклы. 

   5.8. Башкаручы инициативасы белән килешү берьяклы тәртиптә түбәндәге 

очракта өзелергә мөмкин: 

    а) түләүле белем бирү хезмәтләре хакын вакытында түләмәгәндә; 

     б) укучының гамәлләре (гамәл кылмавы) аркасында түләүле белем бирү 

хезмәтләрен күрсәтү буенча йөкләмәләрне тиешенчә үтәү мөмкин 

булмаганда. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Кушымта  № 2  

Ютазы муниципаль районы                          

Башкарма комитеты карарына  

 «____»____2019 ел  № ___  

 

2019 елның 3 сентябреннән "Урыссу балалар сәнгать мәктәбе"  

өстәмә белем бирү муниципаль учреждениесендә түләүле белем бирү 

хезмәтләренең  бәясе 

 Учреждениенең 

төре 

Сыйныф Бер укучыны  

укыткан өчен түләү 

күләме (бер айга, 

сум)  

Урыссу балалар  

сәнгать мәктәбе  

Фортепиано, баян, 

аккордеон, гитара  

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домра, балалайка   

350 

Халык җыры  

 

 

350 

 

Рәсем сәнгате   

500 

 

Скрипка 500 

Тынлы уен 

кораллары  

400 

 


