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2020 елга Татарстан Республикасында 

мәктәпкәчә белем бирү буенча белем бирү 

программасын тормышка ашыручы дәүләт 

һәм муниципаль белем бирү 

оешмаларында баланы караштырып 

торган һәм караган өчен ата-ана түләвенең 

уртача күләмен раслау турында 

 

 

«Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 ел, 29 декабрь, ФЗ-273 нче 

Федераль законның 65 статьясын үтәү йөзеннән, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. 2020 елга Татарстан Республикасында мәктәпкәчә белем бирү буенча белем 

бирү программасын тормышка ашыручы дәүләт һәм муниципаль белем бирү 

оешмаларында баланы караштырып торган һәм караган өчен ата-ана түләвенең 

уртача күләмен (карарга теркәлә) расларга. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының түбәндәге карарлары үз 

көчен югалткан дип санарга: 

«2019 елга Татарстан Республикасында мәктәпкәчә белем бирү буенча белем 

бирү программасын тормышка ашыручы дәүләт һәм муниципаль белем бирү 

оешмаларында баланы караштырып торган һәм караган өчен ата-ана түләвенең 

уртача күләмен раслау турында» 2018 ел, 5 сентябрь, 758 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга Татарстан 

Республикасында мәктәпкәчә белем бирү буенча белем бирү программасын 

тормышка ашыручы дәүләт һәм муниципаль белем бирү оешмаларында баланы 

караштырып торган һәм караган өчен ата-ана түләвенең уртача күләмен раслау 

турында» 2018 ел, 5 сентябрь, 758 нче карары белән расланган 2019 елга Татарстан 

Республикасында мәктәпкәчә белем бирү буенча белем бирү программасын 

тормышка ашыручы дәүләт һәм муниципаль белем бирү оешмаларында баланы 
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караштырып торган һәм караган өчен ата-ана түләвенең уртача күләменә үзгәреш 

кертү хакында» 2018 ел, 12 октябрь, 917 нче. 

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, 18 сентябрь, 845 нче 

карары белән расланды  

 
 

2020 елга Татарстан Республикасында мәктәпкәчә белем бирү буенча 

белем бирү программасын тормышка ашыручы дәүләт һәм муниципаль белем бирү оешмаларында 

баланы караштырып торган һәм караган өчен ата-ана түләвенең 

уртача күләме 

 

 

Бер көнгә 

мәктәпкәчә белем 

бирү оешмасының 

эш сәгәтьләре саны 

Балалар саны Баланы караштырып торган һәм караган өчен ата-ана түләвенең уртача күләме, 

1 айга сум 

2 айдан 3 яшькә кадәр 3 яшьтән белем бирә торган 

мөнәсәбәтләр туктатылганга кадәр 

барлыгы шул исәптән абонент 

түләве кыйммәте 

барлыгы шул исәптән абонент 

түләве кыйммәте 
 

1 2 3 4 5 6 

3 өчтән кимрәк 654 547 590 449 

өч һәм аннан да 

күбрәк 

328 273 295 224 

4 өчтән кимрәк 712 606 689 552 

өч һәм аннан да 

күбрәк 

357 303 345 275 

5 өчтән кимрәк 985 716 906 560 

өч һәм аннан да 

күбрәк 

493 359 454 281 

6 өчтән кимрәк 1 086 818 1 006 662 

өч һәм аннан да 

күбрәк 

543 410 503 331 



2 
 

1 2 3 4 5 6 

7 өчтән кимрәк 1 547 1 098 1 515 940 

өч һәм аннан да 

күбрәк 

774 550 758 470 

9 өчтән кимрәк 1 692 1 246 1 609 1 035 

өч һәм аннан да 

күбрәк 

847 623 805 517 

10,5 өчтән кимрәк 1 838 1 393 1 702 1 129 

өч һәм аннан да 

күбрәк 

918 697 850 566 

12 өчтән кимрәк 2 037 1 476 1 855 1 219 

өч һәм аннан да 

күбрәк 

1 018 738 927 609 

24 өчтән кимрәк 3 027 2 487 2 074 1 367 

өч һәм аннан да 

күбрәк 

1 514 1 242 1 037 683 

 

 

___________________________________ 


