
Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

  

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ               КАРАР 
 

 «04» октябрь,  2019 ел                         № 1554 

  

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы муниципаль белем бирү учреждениеләре 

тарафыннан түләүле хезмәтләр күрсәтүгә 

хезмәтләр һәм тарифлар исемлеген раслау турында  

 

Мәгариф учреждениеләренең финанс тәэмин ителеше дәрәҗәсен күтәрү, 

хезмәт күрсәтүләрне күрсәткәндә һәм Питрәч муниципаль районы муниципаль 

предприятиеләре һәм оешмалары хезмәт күрсәтүләренә тарифларны (бәяләрне) 

билгеләү өлешендә Питрәч муниципаль районы башкарма комитеты карары 

нигезендә Питрәч муниципаль районы бюджетыннан ассигнованиеләр ала торган 

учреждениеләр һәм оешмаларның бәя сәясәте нәтиҗәлелеген арттыру һәм тәртипкә 

салу максатларында һәм Питрәч муниципаль районы муниципаль предприятиеләре 

һәм оешмалары хезмәтләренә тарифларны (бәяләрне) билгеләү өлешендә 

тарифларны (бәяләрне) карау комиссиясе карары нигезендә Питрәч муниципаль 

районы Башкарма комитеты карар бирә: 

1. Түләүле хезмәтләр күрсәтүгә тарифлар һәм хезмәтләр исемлеген 

расларга:   

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Богородский урта 

гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү 

учреждениясе;  

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Кощаково урта гомуми 

белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе; 

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Колай урта гомуми 

белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе; 

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Ленино-Кокушкино 

урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү 

учреждениесе; 



 

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Аерым фәннәрне 

тирәнтен өйрәнүче 1 нче номерлы Питрәч урта гомуми белем мәктәбе» муниципаль 

бюджет гомуми белем бирү учреждениесе; 

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «2 нче номерлы Питрәч 

урта гомуми белем мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү 

учреждениесе; 

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы «Шәле урта гомуми белем 

бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе; 

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Иске Шигали урта 

гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү 

учреждениесе; 

- «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы «Татар Тау Иле  урта 

гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү 

учреждениесе; 

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы «Татар Казысы  урта гомуми 

белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе; 

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Пановка төп гомуми 

белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе; 

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Чыты төп гомуми 

белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе; 

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Күн төп гомуми белем 

бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе; 

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы  «Кибәч төп гомуми белем 

бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе; 

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Шәле «Тургай» балалар 

бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе; 

- Питрәч муниципаль районы №1 «Кыңгырау» балалар бакчасы муниципаль 

бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе; 

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Кыңгырау» Колай 

балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе; 

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Каенкай» балалар 

бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе; 

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы №3 «Кояшкай» балалар 

бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе; 

- Татарстан Республикасы Ленино-Кокушкино «Чишмәкәй» балалар бакчасы 

муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениясе; 



- Татарстан Республикасы Питрәч районының 5 нче «Бәләкәч» балалар бакчасы 

муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе; 

- Татарстан Республикасы Питрәч районы «Теремок» Кощаково балалар бакчасы 

муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе; 

-Татарстан Республикасы Питрәч районы «Айгөл» 2 нче балалар бакчасы 

муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе. 

Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны «Мәгариф бүлеге» МБУ 

башлыгы М. А. Харитоновага йөкләргә.  

   

 

Муниципаль район  

башкарма комитеты җитәкчесе                                                      А. В. Хәбибуллин 

 

 

 

 

 



Кушымта №1 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының  «2 нче номерлы 

Питрәч урта гомуми белем мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми  

белем бирү учреждениесе   

 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге 

№ Түләүле хезмәтнең исеме 
Хезмәт күрсәтү берәмлеге 

өчен тариф (1 дәрес), сум. 

 
Математика курсына өстәмә 

бүлекләр 70 

 
Рус теле курсына өстәмә бүлекләр 

70 

 
Инглиз теле курсына өстәмә бүлекләр 

70 

 
Тарих һәм җәмгыять белеме курсына 

өстәмә бүлекләр 70 

 
Табигый-географик цикл курсына өстәмә 

бүлекләр (биология, химия) 70 

 
Мәктәпкә әзерлек курслары 

70 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Богородская урта 

гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми  

белем бирү учреждениесе 

 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге 

№ Түләүле хезмәтнең исеме 
Хезмәт күрсәтү берәмлеге 

өчен тариф (1 дәрес), сум. 

1 
Мәктәпкә әзерлек (төркем 20 кешегә кадәр) 

125 

2 
«Математика һәм ИКТ» курсына өстәмә 

бүлекләр (төркем 5 кешегә кадәр) 400 

3 
«Рус теле һәм әдәбияты» курсына өстәмә 

бүлекләр (төркем 5 кешегә кадәр) 400 

4 
«Җәмгыять белеме» курсына өстәмә 

бүлекләр (төркем 5 кешегә кадәр) 400 

5 
«Табигать  белеме» курсына өстәмә 

башлыклар (5 кешегә кадәр төркем) 400 



6 
«Чит тел» курсына өстәмә бүлекләр  

(5 кешегә кадәр) 400 

7 
«Волейбол» (20 кешегә кадәр төркем) 

100 

8 
«Шахмат» (20 кешегә кадәрге төркем) 

100 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Кощаково урта 

гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми  

белем бирү учреждениесе 

 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге   

Түләүле хезмәтнең исеме 

Хезмәт күрсәтү 

берәмлеге өчен тариф 

(1 дәрес), сум. 

Инглиз теле курсына өстәмә 

бүлекләр 

250,00 

Булачак беренче сыйныф 

укучысы мәктәбе 

70,00 

Каратэ 200,00 

Таэквондо 200,00 

Менталь математика 750,00 

Рус теле курсына өстәмә 

бүлекләр 

90,00 

Тылсымлы буяулар 200,00 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Колай урта 

гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми  

белем бирү учреждениесе 

 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге  

Түләүле хезмәтнең исеме 
Хезмәт күрсәтү берәмлеге 

өчен тариф (1 дәрес), сум. 

"Орфография һәм сорауларда һәм 

җавапларда пунктуация" махсус 

курсларны өйрәнү  

100 

"Математика буенча сайланган 100 



мәсьәләләр" махсус курсларны 

өйрәнү 

"Кызыклы инглиз теле" махсус 

курсларны өйрәнү 

100 

Мәктәпалды әзерлеге 100 

Спорт секциясе (футбол) 125 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 

«ЛениноКокушкино урта гомуми белем бирү мәктәбе»  

муниципаль бюджет гомуми  белем бирү учреждениесе 

 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге   

Түләүле хезмәтнең исеме 

Хезмәт күрсәтү 

берәмлеге өчен тариф  

(1 дәрес), сум. 

Мәктәпкә әзерлек 70 

Футбол 93,75 

Ритмика 62,50 

Инглизчә сөйләшү теле 112,50 

Математика курсына өстәмә бүлекләр 87,50 

Рус теле курсына өстәмә бүлекләр 87,50 

Җәмгыять белеме курсына өстәмә бүлекләр 87,50 

Физика курсына өстәмә бүлекләр 87,50 

Химия курсына өстәмә бүлекләр 87,50 

Инглиз теле курсына өстәмә бүлекләр 87,50 

Театр студиясе (рус.тел/ингл.тел/ тат.тел) 87,50 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч районы «1 нче номерлы Питрәч урта гомуми 

белем мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе 

 

2019-2020 уку елына түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм 

тарифлар исемлеге  

№ 

Түләүле хезмәтнең исеме 
Хезмәт күрсәтү берәмлеге 

өчен тариф  (1 дәрес), сум. 



1 «Тылсымлы каләм!» 70 

2 Хореография ритмикасы 70 

3 «Кечкенә гений» иртә үсеш мәктәбе 112.50 

4 «Ход конем» шахмат клубы 70 

5 Математика буенча тьюториал 70 

6 Рус теле буенча тьюториал 70 

7 Җәмгыять белеме буенча тьюториал  70 

8 Физика буенча тьюториал 70 

9 Биология буенча тьюториал 70 

10 «Непоседа» полиглотлар клубы 70 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы « Сафин Фәйзрахман 

Әхмәтҗан улы исемендәге Шәле урта гомуми белем мәктәбе» муниципаль 

бюджет гомуми белем бирү учреждениесе 

 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге 

Түләүле хезмәтнең исеме 
Хезмәт күрсәтү берәмлеге 

өчен тариф  (1 дәрес), сум. 

Башлангыч үсеш мәктәбе 31,25 

Инглиз теле бик теләп (башлангыч) 20 

 

  

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Иске Шигали 

урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми  

белем бирү учреждениесе 

 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге  

Түләүле хезмәтнең исеме 
Хезмәт күрсәтү берәмлеге өчен 

тариф  (1 дәрес), сум. 

1. Чит телләр өйрәтү  

 

1.1. «Күңелле инглиз теле» (дәреснең 

озынлыгы 45 минут, аена 4 дәрес) 

 

1.2. «Күңелле немец теле» (дәреснең 

озынлыгы 45 минут, аена 4 дәрес) 

 

 

                            100   

 

 

 

                            100   

2. Тхэквондога өйрәтү (дәреснең 

озынлыгы 90 минут 10 минут 

тәнәфес белән, аена 8 дәрес) 

                             100   

3. Мәктәпалды әзерлеге                                75  



- математик баскычлар, 

- сөйләмне үстерү,  

- сынлы иҗат  

(һәр дәреснең озынлыгы-30 минут, 10 

минут тәнәфес белән, аена 3 дәрес 

4әр тапкыр ). 

4. Шахмат уйнарга өйрәтү 

(шөгыльнең озынлыгы-45 минут, 

аена 4 дәрес) 

                              50  

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Татар Тау Иле 

урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми  

белем бирү учреждениесе 

 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге  

Түләүле хезмәтнең исеме 
Хезмәт күрсәтү берәмлеге 

өчен тариф  (1 дәрес), сум. 

Мәктәпалды әзерлеге 50.00 

Гаҗәеп математика дөньясы 50.00 

Инша язарга өйрәнәбез 50.00 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Татар Казысы 

урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми  

белем бирү учреждениесе 

 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге  

   

Түләүле хезмәтнең исеме 
Хезмәт күрсәтү берәмлеге 

өчен тариф  (1 дәрес), сум. 

Башлангыч үсеш мәктәбе 50.00 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Пановка төп 

гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми  

белем бирү учреждениесе 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге  

Түләүле хезмәтнең исеме 
Хезмәт күрсәтү берәмлеге өчен 

тариф  (1 дәрес), сум. 

Мәктәпкә әзерлек 50.00 



                                  Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 

«Чыты төп гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми  

белем бирү учреждениесе 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге  

Түләүле хезмәтнең исеме 
Хезмәт күрсәтү берәмлеге өчен 

тариф  (1 дәрес), сум. 

Бадминтон 50,00 

 

Кече  яшьтәге балалар өчен кызыклы 

инглиз теле  

50,00 

 

Башлангыч үсеш мәктәбе 50,00 

 
 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Күн төп гомуми 

белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми  

белем бирү учреждениесе 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге    

Түләүле хезмәтнең исеме 
Хезмәт күрсәтү берәмлеге өчен 

тариф  (1 дәрес), сум. 

Башлангыч үсеш мәктәбе 50.00 

Күңелле инглиз теле 50,00 

   

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Кибәч төп 

гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми  

белем бирү учреждениесе 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге      

Түләүле хезмәтнең исеме 
Хезмәт күрсәтү берәмлеге өчен 

тариф  (1 дәрес), сум. 

Булачак беренче сыйныф укучысы мәктәбе 50.00 

   
 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шәле авылының 

«Тургай» балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге  

Түләүле хезмәтнең исеме 
Хезмәт күрсәтү берәмлеге 

өчен тариф  (1 дәрес), сум. 

Мәктәпкә әзерлек 75 



Хореография 100 

Инглиз теле 75 

Речевик (логопедия) 375 

Футбол 75 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы «Кыңгырау» Питрәч 1 

нче номерлы балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге  

Түләүле хезмәтнең исеме 
Хезмәт күрсәтү берәмлеге 

өчен тариф  (1 дәрес), сум. 

Инглиз теле 75.00 

Мәктәпкә  әзерлек 75.00 

Шахмат  75.00 

Логопедия  400.00 

   
 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Колай авылының 

«Колокольчик» балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге  

 Түләүле хезмәтнең исеме 

Хезмәт күрсәтү 

берәмлеге өчен 

тариф  (1 дәрес), сум. 

1 
Инглиз телен 4-7 яшьтән өйрәтү (аена 8 дәрес, бер 

дәрес озынлыгы 20-30 минут). 
300,00 

1.1 

4-7 яшьлек күп балалы гаиләләргә инглиз телен өйрәтү 

50% (аена 8 дәрес, бер дәреснең озынлыгы 20-30 

минут). 

150,00 

 

2 

  5-7 яшьлекләр логопедиясе (аена 8 дәрес, бер 

дәреснең озынлыгы (30-40 минут) 

300,00 

2.1 
5-7 яшьлек күп балалы гаиләләргә логопедияне укыту 

50% (бер дәреснең озынлыгы 30-40 минут) шәхси 

150,00 

3 

6 яшьтән башлангыч үсеш мәктәбе (аена 8 дәрес, 

бер дәреснең озынлыгы 30-40 минут, тәнәфес 10 

мин.). 

300,00 

3.1 

башлангыч үсеш мәктәбе, күп балалы гаиләләргә 50% 

(аена 8 дәрес, бер дәреснең озынлыгы 30-40 минут, 

тәнәфес 10 мин.). 

150,00 



Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы «Каенкай» Питрәч 

балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге  
 

№ 

п/п Түләүле хезмәтнең исеме 

Хезмәт күрсәтү 

берәмлеге өчен 

тариф  (1 дәрес), 

сум. 

1 
инглиз телен 4-7 яшьтән өйрәтү (аена 8 дәрес, бер дәрес 

озынлыгы 20-30 минут). 
600,00 

1.1 
инглиз телен 4-7 яшьтән өйрәтү (аена 8 дәрес, бер дәрес 

озынлыгы 20-30 минут). 
600,00 

1.2 
4-7 яшьлек күп балалы гаиләләргә инглиз телен өйрәтү 

50% (аена 8 дәрес, бер дәреснең озынлыгы 20-30 минут). 

300,00 

2 
хореографияне 3-7 яшьлек укыту (аена 8 дәрес, бер 

дәреснең озынлыгы 15-20 минут). 
600,00 

2.1 
хореографияне 3-4 яшьтән өйрәтү (аена 8 дәрес, бер 

дәреснең озынлыгы 15-20 минут). 
600,00 

2.2. 
хореографияне 3-4 яшьлек күп балалы гаиләләргә 50% 

(аена 8 дәрес, бер дәреснең озынлыгы 15-20 минут). 
300,00 

2.3 
5-7 яшьләрдәге хореографияне өйрәтү (аена 8 дәрес, бер 

дәреснең озынлыгы 20-30 минут) 
600,00 

2.4 
5-7 яшьлек күп балалы гаиләләргә хореографияне укыту 

50% (аена 8 дәрес, бер дәрес озынлыгы 20-30 минут 
300,00 

3. 
3-4 яшьлек хор студиясен укыту (аена 8 дәрес, бер 

дәреснең озынлыгы 15-20 минут). 
600,00 

3.1 
3-4 яшьлек хор студиясен укыту (аена 8 дәрес, бер 

дәреснең озынлыгы 15-20 минут). 
600,00 

3.2 

хор студиясен 3-4 яшьлек күп балалы гаиләләргә 50% 

(аена 8 дәрес, бер дәреснең озынлыгы 15-20 минут) 

укыту. 

300,00 

3.3 
хор студиясен 5-7 яшьлек укыту (аена 8 дәрес, бер дәрес 

20-30 минут дәвам итә). 
600,00 

3.4 
хор студиясендә 5-7 яшьлек күп балалы гаиләләргә 50% 

(аена 8 дәрес, бер дәрес озынлыгы 20-30 минут) 
300,00 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы «Кояшкай» Питрәч 

балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге  

 

 

 

 

 

№ 

п/п Түләүле хезмәтнең исеме 

Хезмәт күрсәтү 

берәмлеге өчен 

тариф  (1 дәрес), сум. 

1 
инглиз телен 4-7 яшьтән өйрәтү (аена 8 дәрес, бер 

дәрес озынлыгы 20-30 минут). 
600,00 

1.1 
инглиз телен 4-7 яшьтән өйрәтү (аена 8 дәрес, бер 

дәрес озынлыгы 20-30 минут). 
600,00 

1.2 

4-7 яшьлек күп балалы гаиләләргә инглиз телен 

өйрәтү 50% (аена 8 дәрес, бер дәреснең озынлыгы 

20-30 минут). 

300,00 

2 
хореографияне 5-7 яшьлек логомультфильм өйрәтү 

(аена 8 дәрес, бер дәреснең озынлыгы 15-20 минут). 
600,00 

2.1 
логомультфильм, 5-7 яшьлекләр өчен(аена 8 дәрес, 

озынлыгы бер дәрес 20-30 минут) 
600,00 

2.2. 
5-7 яшьлек күп балалы гаиләләргә логомультфильм 

50% (аена 8 дәрес, бер дәрес 15-20 минут дәвам итә). 
300,00 

3 
6 яшьтән башлангыч үсеш мәктәбе (аена 8 дәрес, бер 

дәреснең озынлыгы 30-40 минут, тәнәфес 10 мин.). 

600,00 

3.1 
6 яшьтән башлангыч үсеш мәктәбе (аена 8 дәрес, бер 

дәреснең озынлыгы 30-40 минут, тәнәфес 10 мин.). 

600,00 

3.2 

башлангыч үсеш мәктәбе, күп балалы гаиләләргә 

50% (аена 8 дәрес, бер дәреснең озынлыгы 30-40 

минут, тәнәфес 10 мин.). 

300,00 

4 
 логопедия 5-7 яшьлекләр өчен(аена 8 дәрес, 

озынлыгы бер дәрес нче (30-40 минут) группово 

400,00 

 

4.1 

логопедияне 5-7 яшьлек укыту (бер дәреснең 

озынлыгы 30-40 минут) аерым 

400,00 

4.2 

5-7 яшьлек күп балалы гаиләләргә логопедияне 

укыту 50% (бер дәреснең озынлыгы 30-40 минут) 

индивидуаль 

200,00 



Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы «Бәләкәч» Питрәч 

балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге  

  

№ 

п/п 

Түләүле хезмәтнең исеме 

Хезмәт күрсәтү 

берәмлеге өчен 

тариф  (1 дәрес), 

сум. 

1 Инглиз телен 3-7 яшьтән өйрәтү (дәресләр саны 

аена 8, бер дәреснең дәвамлылыгы 15-30 минут). 

600,00 

2 3-7 яшьлек күп балалы гаиләләргә инглиз телен 

өйрәтү 50% (аена 8 дәрес, бер дәрес 15-30 минут 

дәвам итә). 

300,00 

3 Хореографияне 3-4 яшьтән өйрәтү (дәресләрнең 

саны аена 8, бер дәреснең озынлыгы 15-20 минут). 

400,00 

4 Хореографияне 3-4 яшьлек күп балалы гаиләләргә 

50% укыту (аена 8 дәрес, бер дәреснең озынлыгы 

15-20 минут). 

200,00 

5 5-7 яшьлек хореографияне укыту (дәресләр саны 

аена 8, бер дәреснең озынлыгы 20-30 минут). 

400,00 

6 5-7 яшьлек күп балалы гаиләләргә хореографияне 

50% укыту (аена 8 дәрес, бер дәрес озынлыгы 20-

30 минут). 

200,00 

7 Вокалны 3-4 ел укыту (бер дәреснең озынлыгы 15-

20 минут). 

400,00 

8 Вокалга 5-7 яшь (бер дәреснең озынлыгы 20-30 

минут) өйрәтү. 

400,00 

9 3-4 яшьлек хор студиясендә уку (дәресләр саны 

аена 8, бер дәреснең озынлыгы 15-20 минут). 

500,00 

10 Хор студиясендә 3-4 яшьлек күп балалы 

гаиләләргә 50% укыту (аена 8 дәрес, бер дәреснең 

озынлыгы 15-20 минут). 

250,00 

11 5-7 яшьлек хор студиясендә уку (аена 8 дәрес, бер 

дәреснең озынлыгы 20-30 минут). 

500,00 

12 Хор студиясендә 5-7 яшьлек күп балалы 

гаиләләргә 50% (аена 8 дәрес, бер дәреснең 

озынлыгы 20-30 минут). 

250,00 



13 Логопедияне 5-7 яшьлек укыту (аена 8 дәрес саны, 

бер дәреснең озынлыгы 30-40 минут) 

400,00 

14 Логопедияне 5-7 яшьлек укыту (бер дәреснең 

озынлыгы 30-40 минут)) 

400,00 

15 Укыту мәктәпкә әзерлек нче 6-7 ел. (дәреснең 

озынлыгы 25 минут) 16 дәрес 

400,00 

16 6-7 яшьлек күп балалы гаиләләргә мәктәпкә 

әзерлек 50% ташлама (дәреснең озынлыгы 25 

минут) 16 дәрес 

200,00 

                                   

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Кощаково авылының 

«Теремок» балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге  

  

Түләүле хезмәтнең исеме 

Хезмәт күрсәтү 

берәмлеге өчен 

тариф  (1 дәрес), сум. 

«Знайка-развивайка» иртә үсеш мәктәбе 90 

Логопедия  90 

Мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен инглиз теле 90 

Дежур төркем 135 
 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Ленино-Кокушкино 

авылының «Родничок» балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә 

белем бирү учреждениесе 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге  

 

Түләүле хезмәтнең исеме 
Хезмәт күрсәтү берәмлеге 

өчен тариф  (1 дәрес), сум. 

Инглиз теле 62,50 

Мәктәпкә әзерлек 87,50 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы «Айгөл» Питрәч 

балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге  

  

Түләүле хезмәтнең исеме 
Хезмәт күрсәтү берәмлеге өчен 

тариф  (1 дәрес), сум. 



Инглиз телен 4-7 яшьлек укыту 75  

Күп балалы гаиләләргә 4-7 яшьлек инглиз 

телен өйрәтү 

37,5  

Хореографияне 3-4 ел укыту 50,00  

Күп балалы гаиләләргә 3-4 елдан артык 

хореографияне өйрәтү 

25,00  

5-7 яшьлек хореографияне өйрәтү 50,00  

Күп балалы гаиләләргә 5-7 яшьлек 

хореографияне өйрәтү 

25,00  

3-4 елдан бирле хор студиясен укыту 50,00  

Күп балалы гаиләләргә хор студиясен 

укыту 

25,00  

5-7 яшьлек хор студиясен укыту 50,00  

Күп балалы гаиләләргә 5-7 яшьлек хор 

студиясен укыту 

25,00  

6-7 яшьтән алып мәктәпкә әзерлек. 50,00  

Күп балалы гаиләләргә 6-7 яшьлек 

мәктәпкә әзерлек 

25,00  

 

 

 

 


