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2020 елда Татарстан Республикасы 

“Лениногорск муниципаль районы” 
муниципаль берәмлеге белем бирү 

оешмаларында белем алучыларны 
кайнар аш белән тәэмин итү 

турында  
 

Азык-төлек иминлеген тәэмин итү һәм 2020 елда Татарстан 
Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең 

мәгариф оешмалары укучыларын тулы кыйммәтле кайнар аш белән тәэмин итү  
максатында, СанПинның 2.4.5. 2409-08 таләпләре нигезендә, комитеты 

укучыларның аерым категорияләренә өстәмә социаль ярдәм күрсәтү чараларын 
гамәлгә ашыру өчен, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 
елның 8 сентябрендәге 641 номерлы карары нигезендә, «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты КАРАР 
БИРӘ: 

 
 

1.«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 
комитетының «Мәгариф идарәсе» муниципаль казна учреждениесе (В. С. 

Санатуллинга): 
            2020 елның 1 гыйнварыннан «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә 
тәрбияләнүчеләрне эш сәгатьләре 7дән 10,5 сәгатькә кадәр 2 айдан 3 яшькә 
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кадәрге төркемнәрдә көнгә 114 сум 72 тиен; 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге 
төркемнәрдә көненә 138 сум 87 тиен итеп тәэмин итәргә; 

            2020 елның 1 гыйнварыннан «Лениногорск муниципаль районы» 
муниципаль берәмлегенең шәһәр мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә 
тәрбияләнүчеләрне 12 сәгатьлек эш сәгате булган 2 айдан 3 яшькә кадәрге 

төркемнәрдә көнгә 114 сум 72 тиен; 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге төркемнәрдә 
көнгә 138 сум 87 тиен тулы күләмдә кайнар аш белән тәэмин итәргә.; 

2020 елның 1 гыйнварыннан «Лениногорск муниципаль районы» 
муниципаль берәмлегенең гомуми белем бирү учреждениеләре укучыларының 

кайнар төшке ашын көнгә 43 сум 48 тиен (10 сум 18 тиен – җирле бюджет, 33 
сум 30 тиен – ата-аналар түләве) тәэмин итәргә; 

2020 елның 1 гыйнварыннан иртәнге ашны өстәмә кайнар аш белән 
тәэмин итәргә – ата-аналар түләве көнгә 22 сум 50 тиен исәбеннән: 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең гомуми 
белем бирү учреждениеләренең 1-9 сыйныф укучыларын;  

Лениногорск шәһәренең 2 нче урта мәктәбе, Лениногорск шәһәренең 12 
нче лицее, В. Чкалов исемендәге Шөгер урта мәктәбенең 1-10 сыйныф 

укучыларын »; 
Ленниогорск шәһәренең 5нче урта мәктәбе, Лениногорск шәһәренең 

7нче урта мәктәбенең 1-11 сыйныф укучыларын»; 

Лениногорск шәһәренең 2 нче урта мәктәбе укучылары өчен төшке 
ашны озайтылган көн төркеменә йөрүче укучылар өчен 15 сум 00 тиен 

исәбеннән тәэмин итәргә; 
Белем бирү оешмаларына азык-төлекнең өзлексез килүен тәэмин итәргә.   

2. Социаль якланмаган гаиләләрдәге балаларга адреслы социаль ярдәм 
күрсәтү максатларында: 

2020 елның 1 гыйнварыннан «Лениногорск муниципаль районы» 
муниципаль берәмлегенең гомуми белем бирү учреждениеләреннән (10 сум 18 

тиен – җирле бюджет, 33 сум 30 тиен – бюджетның өстәмә керемнәреннән) аз 
керемле һәм күп балалы гаиләләрдән 10% укучыны ташламалы кайнар аш 

белән тәэмин итәргә (10 сум 18 тиен – җирле бюджет, 33 сум 30 тиен-
бюджетның өстәмә керемнәреннән).       

3.2020 нче елның 1 нче гыйнварыннан өйдә белем алучы сәламәтлекләре 

булган балаларны коры паек белән тукландыруга бер көнгә 7 сум 70 тиен 
компенсация бирүне тәэмин итәргә кирәк. 

4. Укучыларны кайнар аш белән тәэмин итүче предприятие җитәкчесенә 
тәкъдим итәргә: 

белем бирү оешмаларын сыйфатлы азык-төлек белән өзлексез тәэмин 
итү; 

СанПин 2.4.5.2409-08, СП 1.1.1058-01 нормативларына туры китереп, 
белем бирү оешмаларында кайнар туклануны оештыруга производство 

контроле үткәрергә. 
            5. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең 

«Финанс-бюджет палатасы» МКУга (Р. Х.Хәмидуллин) 2020 елга чыгымнар 
сметасында каралган туклану өчен субсидияләр бүлеп бирүне тәэмин итәргә, 



«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең гомуми белем 
бирү учреждениеләренең һәр укучысына уку чорында көн саен 10 сум 18 тиен 

күләмендә. 
       6. Әлеге карарны Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль 
районы» муниципаль берәмлеге сайтында бастырырга. 

       7. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 
«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

җитәкчесе урынбасары – Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль 
районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының «Мәгариф идарәсе» 

МКУ начальнигы В.С. Санатуллинга йөкләргә. 
 

 
Җитәкче вазифаларын башкаручы  З.Г. Михайлова 

 
В.С. Санатуллин  

5-12-22 
 

 


