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2020 елга «Биектау муниципаль районы» муниципаль  

берәмлегендә мәктәпкәчә белем бирү программаларын тормышка  

ашыручы мәгариф оешмаларының эшчәнлеген финанслау 

 нормативларын раслау турында 

 

“Россия Федерациясендә мәгариф турында”, 2012 елның 29 декабрендәге 273-

ФЗ номерлы Россия Федерациясе Законының 99 статьясы, “Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”, 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясындагы 1 бүлегендәге 

11 пункты, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Муниципаль 

мәктәпкәчә белем бирү оешмаларының эшчәнлеген финанслау нормативлары 

турында”, 2019 елның 2 июлендәге 546 номерлы карары һәм “Биектау муниципаль 

районы” муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. 2020 елга теркәлгәннәрне расларга: 

«Биектау муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә мәктәпкәчә белем 

бирү программаларын тормышка ашыручы мәгариф оешмаларында балаларны карау 

һәм тәрбияләү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүгә норматив чыгымнар (1 нче 

кушымта); 

«Биектау муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә мәктәпкәчә белем 

бирү программаларын тормышка ашыручы мәгариф оешмаларында балаларны карау 

һәм тәрбияләү өчен әти-әниләр түләвенең күләме (2 нче кушымта); 

2020 елның 1 нче гыйнварына кадәр мәктәпкәчә белем бирү программаларын 

тормышка ашыручы мәгариф оешмаларына кабул ителгән балага, балаларны караган 

һәм тәрбияләгән өчен әти-әниләр түләвенә күчеш чорында төзәтү коэффициенты 

кулланыла торган мәктәпкәчә белем бирү программаларын тормышка ашыручы 

мәгариф оешмалары исемлеге (3 нче кушымта); 

2020 елның 1 нче гыйнварына кадәр мәктәпкәчә белем бирү программаларын 

тормышка ашыручы мәгариф оешмаларына кабул ителгән балага, балаларны караган 

һәм тәрбияләгән өчен әти-әниләр түләвенә күчеш чорында төзәтү коэффициенты 2 

айдан 3 яшькә кадәр балалар өчен – 0,87 гә тигез дип, ә 3 яшьтән соңгы балалар һәм 

белем бирү мөнәсәбәтләре беткәнчегә кадәр – 0,89 га тигез дип кабул итәргә.  
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Биектау муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Финанс-бюджет 

палатасына тәэмин итәргә: 

әлеге карарның 1 пункты белән расланган мәктәпкәчә белем бирү 

программаларын тормышка ашыручы мәгариф оешмаларын финанслау 

нормативлары нигезендә, мәктәпкәчә белем бирү программаларын тормышка 

ашыручы мәгариф оешмаларын финанслау. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында Интернет мәгълүмат-телекоммуникацияләр челтәрендә 

http://pravo.tatarstan.ru/ веб-адресы һәм Биектау муниципаль районының рәсми 

сайтында Интернет мәгълүмат-телекоммуникацияләр челтәрендә http://vysokaya-

gora.tatarstan.ru/ веб-адресы буенча  урнаштырып халыкка җиткерергә. 

3. Әлеге карар 2020 елның 1 нчы гыйнварыннан үз көченә керә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны башкарма комитет җитәкчесе 

урынбасары Р.Р.Сабирҗановка йөкләргә.   

 

Биектау муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                                     Д.Ф. Шәйдуллин 

  

 

http://pravo.tatarstan.ru/


 

1 нче кушымта  

«Расланган» 

Татарстан Республикасы 

 Биектау муниципаль районы 

 башкарма комитеты карары белән 

25.11.2019 № 2099 

 

«Биектау муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә мәктәпкәчә белем бирү программаларын 

 тормышка ашыручы мәгариф оешмаларында балаларны карау һәм тәрбияләү  

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүгә  

НОРМАТИВ ЧЫГЫМНАР 

 

1. Мәктәпкәчә белем бирү  программаларын тормышка ашыручы муниципаль мәгариф оешмаларында  гомуми үсеш 

юнәлешле төркемнәрдә балаларны карау һәм тәрбияләү буенча, туклану продуктларына чыгымнарны исәпкә алмыйча, 

муниципаль хезмәт күрсәтүгә норматив чыгымнар 

 

 Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

атнага эш 

көннәре саны 

Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

эшләү 

сәгатьләре 

саны 

Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

территориаль 

урнашуы 

 

Мәктәпкәчә белем бирү программаларын тормышка ашыручы 

муниципаль мәгариф оешмаларында  гомуми үсеш юнәлешле 

төркемнәрдә балаларны карау һәм тәрбияләү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтүгә норматив чыгымнар, елга сум/тәрбияләнүче 

   

гомуми үсеш юнәлешендәге төркемнәр (шул исәптән 

төрле яшьтәге) 

мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

гаилә 

төркемнәре 

2 айдан 3 яшькә кадәр 3 яшьтән соңгы һәм белем 

бирү мөнәсәбәтләре 

беткәнчегә кадәр 

5 эш көне 3 шәһәр җирлеге 10807 8822  

авыл җирлеге 11003 8988  

4 шәһәр җирлеге 13125 11141  

авыл җирлеге 13387 11372  

5 шәһәр җирлеге 13956 11475  

авыл җирлеге 14283 11740  



 

 Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

атнага эш 

көннәре саны 

Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

эшләү 

сәгатьләре 

саны 

Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

территориаль 

урнашуы 

 

Мәктәпкәчә белем бирү программаларын тормышка ашыручы 

муниципаль мәгариф оешмаларында  гомуми үсеш юнәлешле 

төркемнәрдә балаларны карау һәм тәрбияләү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтүгә норматив чыгымнар, елга сум/тәрбияләнүче 

   

гомуми үсеш юнәлешендәге төркемнәр (шул исәптән 

төрле яшьтәге) 

мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

гаилә 

төркемнәре 

2 айдан 3 яшькә кадәр 3 яшьтән соңгы һәм белем 

бирү мөнәсәбәтләре 

беткәнчегә кадәр 

6 шәһәр җирлеге 14786 12305  

авыл җирлеге 15179 12636  

7 шәһәр җирлеге 24050 22000 14570 

авыл җирлеге 24239 22157 14727 

9 шәһәр җирлеге 31678 27643 19376 

авыл җирлеге 32220 28118 19730 

10,5 шәһәр җирлеге 32671 28140 21360 

авыл җирлеге 33276 28646 21745 

12 шәһәр җирлеге 34655 30124 22600 

авыл җирлеге 35292 30662 23017 

24 шәһәр җирлеге 48251 31813 23445 

авыл җирлеге 49233 32413 23893 

6 эш көне 9 шәһәр җирлеге 31183 28637 19872 

авыл җирлеге 31788 29174 20258 

10,5 шәһәр җирлеге 32176 29133 20617 

авыл җирлеге 32844 29702 21049 

12 шәһәр җирлеге 35649 31117 23345 

авыл җирлеге 36348 31718 23809 

14 шәһәр җирлеге 37138 32110 24090 

авыл җирлеге 37932 32774 24601 



 

 Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

атнага эш 

көннәре саны 

Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

эшләү 

сәгатьләре 

саны 

Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

территориаль 

урнашуы 

 

Мәктәпкәчә белем бирү программаларын тормышка ашыручы 

муниципаль мәгариф оешмаларында  гомуми үсеш юнәлешле 

төркемнәрдә балаларны карау һәм тәрбияләү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтүгә норматив чыгымнар, елга сум/тәрбияләнүче 

   

гомуми үсеш юнәлешендәге төркемнәр (шул исәптән 

төрле яшьтәге) 

мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

гаилә 

төркемнәре 

2 айдан 3 яшькә кадәр 3 яшьтән соңгы һәм белем 

бирү мөнәсәбәтләре 

беткәнчегә кадәр 

24 шәһәр җирлеге 50039 38061 29297 

авыл җирлеге 51178 38725 29808 

 

2. Мәктәпкәчә белем бирү  программаларын тормышка ашыручы муниципаль мәгариф оешмаларында  катнаш 

юнәлешле төркемнәрдә балаларны карау һәм тәрбияләү буенча, туклану продуктларына чыгымнарны исәпкә 

алмыйча, муниципаль хезмәт күрсәтүгә норматив чыгымнар 

 

 



 

 Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

атнага эш 

көннәре саны 

Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

эшләү 

сәгатьләре 

саны 

Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

территориаль 

урнашуы 

 

Мәктәпкәчә белем бирү программаларын тормышка ашыручы 

муниципаль мәгариф оешмаларында  катнаш юнәлешле төркемнәрдә 

балаларны карау һәм тәрбияләү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүгә 

норматив чыгымнар, елга сум/тәрбияләнүче 

 

катнаш юнәлешле төркемнәр (шул исәптән төрле яшьтәге) 

2 айдан 3 

яшькә 

кадәр 

3 яшьтән соңгы һәм белем бирү мөнәсәбәтләре 

беткәнчегә кадәр 

чукрак, терәк-хәрәкәт 

аппараты бозылган, 

уртача һәм авыр акыл 

ягыннан калышкан, авыр 

дефектлар белән, 

аутистик спектрдагы 

тоткарлыклар белән 

балалар өчен 

психик 

үсеше 

тоткарлан

ган 

сөйләмнәре авыр 

бозылган, җиңел 

дәрәҗәдә акыл 

ягыннан калышу, 

амблиопияле 

балалар һәм (яки) 

кылый күзле, 

начар ишетүче 

балалар  

 5 эш көне 3 шәһәр җирлеге 17698 17698 11399 14241 

авыл җирлеге 18001 18001 11645 14516 

4 шәһәр җирлеге 21150 21150 14368 15040 

авыл җирлеге 21543 21543 14675 15376 

5 шәһәр җирлеге 24119 24119 17337 18009 

авыл җирлеге 24573 24573 17705 18406 

6 шәһәр җирлеге 29258 29258 18137 20978 

авыл җирлеге 29773 29773 18565 21436 

7 шәһәр җирлеге 43863 43863 32095 34488 

авыл җирлеге 44264 44264 32372 34767 

9 шәһәр җирлеге 49650 49650 36917 39793 

авыл җирлеге 50397 50397 37482 40388 

10,5 шәһәр җирлеге 54955 54955 40052 42928 

авыл җирлеге 55759 55759 40674 43581 



 

 Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

атнага эш 

көннәре саны 

Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

эшләү 

сәгатьләре 

саны 

Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

территориаль 

урнашуы 

 

Мәктәпкәчә белем бирү программаларын тормышка ашыручы 

муниципаль мәгариф оешмаларында  катнаш юнәлешле төркемнәрдә 

балаларны карау һәм тәрбияләү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүгә 

норматив чыгымнар, елга сум/тәрбияләнүче 

 

катнаш юнәлешле төркемнәр (шул исәптән төрле яшьтәге) 

2 айдан 3 

яшькә 

кадәр 

3 яшьтән соңгы һәм белем бирү мөнәсәбәтләре 

беткәнчегә кадәр 

чукрак, терәк-хәрәкәт 

аппараты бозылган, 

уртача һәм авыр акыл 

ягыннан калышкан, авыр 

дефектлар белән, 

аутистик спектрдагы 

тоткарлыклар белән 

балалар өчен 

психик 

үсеше 

тоткарлан

ган 

сөйләмнәре авыр 

бозылган, җиңел 

дәрәҗәдә акыл 

ягыннан калышу, 

амблиопияле 

балалар һәм (яки) 

кылый күзле, 

начар ишетүче 

балалар  

12 шәһәр җирлеге 60260 60260 42705 45580 

авыл җирлеге 61121 61121 43355 46262 

24 шәһәр җирлеге 101921 69126 46747 52276 

авыл җирлеге 103240 70044 47427 53014 

6 эш көне 9 шәһәр җирлеге 57125 57125 40052 42928 

авыл җирлеге 57929 57929 40674 43581 

10,5 шәһәр җирлеге 62913 62913 42705 48233 

авыл җирлеге 63803 63803 43355 48943 

12 шәһәр җирлеге 68218 68218 48010 50885 

авыл җирлеге 69165 69165 48718 51624 

14 шәһәр җирлеге 76176 76176 51145 56673 

авыл җирлеге 77208 77208 51910 57498 

24 шәһәр җирлеге 119117 119117 77688 85869 

авыл җирлеге 120636 120636 78740 87008 



 

 

3. Мәктәпкәчә белем бирү  программаларын тормышка ашыручы муниципаль мәгариф оешмаларында  компенсация 

юнәлешле төркемнәрдә балаларны карау һәм тәрбияләү буенча, туклану продуктларына чыгымнарны исәпкә 

алмыйча, муниципаль хезмәт күрсәтүгә норматив чыгымнар 

 

 
Тәрбияләнүчеләр 

категориясе 

Тәрбияләнүчеләр

нең яшь составы  

Мәктә

пкәчә 

белем 

бирү 

оешма

сының 

террит

ориал

ь 

урнаш

уы 

 

Мәктәпкәчә белем бирү  программаларын тормышка ашыручы муниципаль мәгариф оешмаларында  

компенсация юнәлешле төркемнәрдә балаларны карау һәм тәрбияләү буенча, муниципаль хезмәт 

күрсәтүгә норматив чыгымнар, елга сум/тәрбияләнүче 

биш эш көне белән эш атнасы алты эш көне белән эш атнасы 

көнгә эш сәгатьләре саны көнгә эш сәгатьләре саны 
3 4 5 6 7 9 10,5 12 24 9 10,5 12 14 24 

Сөйләмнәре 

авыл бозылган 

балалар 

өч яшькә кадәр шәһәр 

җирле

ге 27897 35324 41276 45127 65684 84652 90013 100469 158917 91086 97519 109045 117623 176238 

авыл 

җирле

ге 28513 36134 42297 46252 67686 86800 92267 102825 162114 93360 99920 111573 120317 179770 

өч яшьтән 

зуррак 

шәһәр 

җирле

ге 19659 24152 27375 29899 46105 56761 59978 67015 71582 61050 64266 72376 77736 87096 

авыл 

җирле

ге 20075 24695 28044 30636 47420 58161 61440 68539 73191 62534 65812 74006 79472 88830 

Күрү сәләтен 

өлешчә югалткан 

өч яшькә кадәр шәһәр 

җирле

ге 31570 40219 47397 51248 80368 99334 104695 115150 173601 105768 112201 123729 132307 190922 



 

Тәрбияләнүчеләр 

категориясе 

Тәрбияләнүчеләр

нең яшь составы  

Мәктә

пкәчә 

белем 

бирү 

оешма

сының 

террит

ориал

ь 

урнаш

уы 

 

Мәктәпкәчә белем бирү  программаларын тормышка ашыручы муниципаль мәгариф оешмаларында  

компенсация юнәлешле төркемнәрдә балаларны карау һәм тәрбияләү буенча, муниципаль хезмәт 

күрсәтүгә норматив чыгымнар, елга сум/тәрбияләнүче 

биш эш көне белән эш атнасы алты эш көне белән эш атнасы 

көнгә эш сәгатьләре саны көнгә эш сәгатьләре саны 
3 4 5 6 7 9 10,5 12 24 9 10,5 12 14 24 

балалар (начар 

күрүчеләр) 

авыл 

җирле

ге 32406 41323 48787 52740 83262 102376 107841 118401 177687 108936 115493 127146 135893 195343 

өч яшьтән 

зуррак 

шәһәр 

җирле

ге 21864 27094 31051 33575 54927 65583 68800 75838 80404 69872 73090 81198 86560 95918 

авыл 

җирле

ге 22412 27815 31943 34535 56778 67520 70798 77899 82550 71892 75170 83364 88830 98188 

Интеллектлары 

бозылган 

балалар (акыл 

ягыннан артта 

калган) 

өч яшькә кадәр шәһәр 

җирле

ге 27897 35324 41276 45127 65684 84652 90013 100469 158917 91086 97519 109045 117623 176238 

авыл 

җирле

ге 28513 36134 42297 46252 67686 86800 92267 102825 162114 93360 99920 111573 120317 179770 

өч яшьтән 

зуррак 

шәһәр 

җирле

ге 19659 24152 27375 29899 46105 56761 59978 67015 71582 61050 64266 72376 77736 87096 

авыл 

җирле

ге 20075 24695 28044 30636 47420 58161 61440 68539 73191 62534 65812 74006 79472 88830 

Ишетү сәләтләре 

бозылган 

балалар (чукрак) 

өч яшькә кадәр шәһәр 

җирле

ге 27897 35324 41276 45127 65684 84652 90013 100469 158917 91086 97519 109045 117623 176238 



 

Тәрбияләнүчеләр 

категориясе 

Тәрбияләнүчеләр

нең яшь составы  

Мәктә

пкәчә 

белем 

бирү 

оешма

сының 

террит

ориал

ь 

урнаш

уы 

 

Мәктәпкәчә белем бирү  программаларын тормышка ашыручы муниципаль мәгариф оешмаларында  

компенсация юнәлешле төркемнәрдә балаларны карау һәм тәрбияләү буенча, муниципаль хезмәт 

күрсәтүгә норматив чыгымнар, елга сум/тәрбияләнүче 

биш эш көне белән эш атнасы алты эш көне белән эш атнасы 

көнгә эш сәгатьләре саны көнгә эш сәгатьләре саны 
3 4 5 6 7 9 10,5 12 24 9 10,5 12 14 24 

авыл 

җирле

ге 28513 36134 42297 46252 67686 86800 92267 102825 162114 93360 99920 111573 120317 179770 

өч яшьтән 

зуррак 

шәһәр 

җирле

ге 28251 35679 41628 45480 66036 85005 90366 100821 108604 91438 97871 109397 117975 133702 

авыл 

җирле

ге 28889 36508 42673 46625 68060 87174 92640 103199 111130 93732 100292 111945 120690 136417 

Күрү сәләтен 

югалткан 

балалар 

(сукырлар) 

өч яшькә кадәр шәһәр 

җирле

ге 30973 39424 46401 50253 77984 96951 102312 112767 171217 103385 109818 121346 129924 188536 

авыл 

җирле

ге 31756 40458 47705 51660 80664 99778 105243 115803 175090 106337 112897 124550 133294 192745 

өч яшьтән 

зуррак 

шәһәр 

җирле

ге 31328 39778 46753 50605 78336 97303 102664 113119 120903 103737 110170 121698 130276 146000 

авыл 

җирле

ге 32132 40831 48080 52033 81037 100152 105616 116177 124106 106710 113269 124922 133667 149394 

Ишетү 

сәләтләрен 

өлешчә югалткан 

өч яшькә кадәр шәһәр 

җирле

ге 27897 35324 41276 45127 65684 84652 90013 100469 158917 91086 97519 109045 117623 176238 



 

Тәрбияләнүчеләр 

категориясе 

Тәрбияләнүчеләр

нең яшь составы  

Мәктә

пкәчә 

белем 

бирү 

оешма

сының 

террит

ориал

ь 

урнаш

уы 

 

Мәктәпкәчә белем бирү  программаларын тормышка ашыручы муниципаль мәгариф оешмаларында  

компенсация юнәлешле төркемнәрдә балаларны карау һәм тәрбияләү буенча, муниципаль хезмәт 

күрсәтүгә норматив чыгымнар, елга сум/тәрбияләнүче 

биш эш көне белән эш атнасы алты эш көне белән эш атнасы 

көнгә эш сәгатьләре саны көнгә эш сәгатьләре саны 
3 4 5 6 7 9 10,5 12 24 9 10,5 12 14 24 

балалар (начар 

ишетүчеләр) 

авыл 

җирле

ге 28513 36134 42297 46252 67686 86800 92267 102825 162114 93360 99920 111573 120317 179770 

өч яшьтән 

зуррак 

шәһәр 

җирле

ге 23739 28454 32964 35585 54098 68374 71591 79701 85340 72663 78025 86133 92566 104472 

авыл 

җирле

ге 24245 29104 33785 36478 55695 70075 73355 81549 87291 74448 79914 88108 94665 106570 

Терәк-хәрәкәт 

аппараты 

бозылган 

балалар 

өч яшькә кадәр шәһәр 

җирле

ге 34056 43532 51537 55388 90308 109274 114635 125090 183539 115707 122140 133669 142246 200861 

авыл 

җирле

ге 35113 44935 53301 57254 94093 113208 118674 129235 188521 119769 126327 137979 146726 206177 

өч яшьтән 

зуррак 

шәһәр 

җирле

ге 28356 34609 40659 43280 72564 86840 90057 98165 103804 91128 96488 104598 111032 122937 

авыл 

җирле

ге 29195 35706 42035 44728 75499 89878 93158 101353 107095 94251 99718 107911 114469 126374 

Аутистик 

спектрдагы 

өч яшьтән 

зуррак 

шәһәр 

җирле

ге 35246 44513 51231 56281 82875 104186 110620 123422 194269 111694 119198 134144 143793 163339 



 

Тәрбияләнүчеләр 

категориясе 

Тәрбияләнүчеләр

нең яшь составы  

Мәктә

пкәчә 

белем 

бирү 

оешма

сының 

террит

ориал

ь 

урнаш

уы 

 

Мәктәпкәчә белем бирү  программаларын тормышка ашыручы муниципаль мәгариф оешмаларында  

компенсация юнәлешле төркемнәрдә балаларны карау һәм тәрбияләү буенча, муниципаль хезмәт 

күрсәтүгә норматив чыгымнар, елга сум/тәрбияләнүче 

биш эш көне белән эш атнасы алты эш көне белән эш атнасы 

көнгә эш сәгатьләре саны көнгә эш сәгатьләре саны 
3 4 5 6 7 9 10,5 12 24 9 10,5 12 14 24 

тайпылышлары 

булган балалар 

авыл 

җирле

ге 35989 45495 52450 57632 85259 106742 113299 126226 135249 114391 122045 137156 146995 166543 

Туберкулез 

интоксикациясе 

булган балалар 

өч яшькә кадәр шәһәр 

җирле

ге 19306 23798 27020 29547 45753 56409 59625 66663 101589 60698 63914 72024 77384 112477 

авыл 

җирле

ге 19701 24319 27670 30262 47047 57787 61067 68166 103594 62159 65438 73631 79098 114689 

өч яшьтән 

зуррак 

шәһәр 

җирле

ге 15366 17223 20150 21476 34983 43294 45438 48858 52352 45438 48656 52072 55290 62100 

авыл 

җирле

ге 15668 17609 20644 22007 35937 44309 57970 49956 53514 46496 49774 53235 56514 63324 

Еш авыручы 

балалар 

өч яшькә кадәр шәһәр 

җирле

ге 19306 23798 27020 29547 45753 56409 59625 66663 101589 60698 63914 72024 77384 112477 

авыл 

җирле

ге 19701 24319 27670 30262 47047 57787 61067 68166 103594 62159 65438 73631 79098 114689 

өч яшьтән 

зуррак 

шәһәр 

җирле

ге 15366 17223 20150 21476 34983 43294 45438 48858 52352 45438 48656 52072 55290 62100 



 

Тәрбияләнүчеләр 

категориясе 

Тәрбияләнүчеләр

нең яшь составы  

Мәктә

пкәчә 

белем 

бирү 

оешма

сының 

террит

ориал

ь 

урнаш

уы 

 

Мәктәпкәчә белем бирү  программаларын тормышка ашыручы муниципаль мәгариф оешмаларында  

компенсация юнәлешле төркемнәрдә балаларны карау һәм тәрбияләү буенча, муниципаль хезмәт 

күрсәтүгә норматив чыгымнар, елга сум/тәрбияләнүче 

биш эш көне белән эш атнасы алты эш көне белән эш атнасы 

көнгә эш сәгатьләре саны көнгә эш сәгатьләре саны 
3 4 5 6 7 9 10,5 12 24 9 10,5 12 14 24 

авыл 

җирле

ге 15668 17609 20644 22007 35937 44309 46496 49956 53514 46496 49774 53235 56514 63324 

Авыр дефектлар 

белән балалар 

өч яшькә кадәр шәһәр 

җирле

ге 34893 44159 46588 55929 82520 103832 110265 123068 193915 111339 118843 133790 143438 214450 

авыл 

җирле

ге 35615 45119 52077 57258 84883 106366 112924 125851 197702 114017 121670 136782 146620 218639 

өч яшьтән 

зуррак 

шәһәр 

җирле

ге 35246 44513 51231 56281 82875 104186 110620 123422 194269 111694 119198 134144 143793 163339 

авыл 

җирле

ге 35989 45495 52450 57632 85259 106742 113299 126226 135249 114391 122045 137156 146995 166543 

Сөйләмнәрендә 

фонетика- 

фонематика 

тайпылышлары 

булган балалар 

өч яшьтән 

зуррак 

шәһәр 

җирле

ге 17468 22012 24215 26676 43448 51761 54975 59668 63163 54976 58194 63957 68245 77603 

авыл 

җирле

ге 17829 22489 24785 27309 44591 52965 56245 60978 64536 56244 59525 65351 69724 79081 

Үсешендә башка 

тайпылышлары 

булган балалар 

өч яшькә кадәр шәһәр 

җирле

ге 19306 23798 27020 29547 45753 56409 59625 66663 101589 60698 63914 72024 77384 112477 



 

Тәрбияләнүчеләр 

категориясе 

Тәрбияләнүчеләр

нең яшь составы  

Мәктә

пкәчә 

белем 

бирү 

оешма

сының 

террит

ориал

ь 

урнаш

уы 

 

Мәктәпкәчә белем бирү  программаларын тормышка ашыручы муниципаль мәгариф оешмаларында  

компенсация юнәлешле төркемнәрдә балаларны карау һәм тәрбияләү буенча, муниципаль хезмәт 

күрсәтүгә норматив чыгымнар, елга сум/тәрбияләнүче 

биш эш көне белән эш атнасы алты эш көне белән эш атнасы 

көнгә эш сәгатьләре саны көнгә эш сәгатьләре саны 
3 4 5 6 7 9 10,5 12 24 9 10,5 12 14 24 

авыл 

җирле

ге 19701 24319 27670 30262 47047 57787 61067 68166 103594 62159 65438 73631 79098 114689 

өч яшьтән 

зуррак 

шәһәр 

җирле

ге 15366 17223 20150 21476 34983 43294 45438 48858 52352 45438 48656 52072 55290 62100 

авыл 

җирле

ге 15668 17609 20644 22007 35937 44309 46496 49956 53514 46496 49774 53235 56514 63324 

 

4. Аз комплектлы мәгариф оешмаларында балаларны карау һәм тәрбияләү буенча, туклану продуктларына 

чыгымнарны исәпкә алмыйча, муниципаль хезмәт күрсәтүгә норматив чыгымнар 

 

 

Мәктәпкәчә белем 

бирү 

оешмасының атнага 

эш 

көннәре саны 

Мәктәпкәчә белем 

бирү 

оешмасының эшләү 

сәгатьләре саны 

 Аз комплектлы мәгариф оешмаларында балаларны карау һәм тәрбияләү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүгә норматив чыгымнар 

Гомуми үсеш төркемнәре (шул исәптән төрле яшьтәге) 

2 айдан 3 яшькә кадәр 3 яшьтән соңгы һәм белем бирү 

мөнәсәбәтләре беткәнчегә кадәр 

5 эш көне 3 82039 89228 

4 99917 113066 

5 106638 116747 



 

Мәктәпкәчә белем 

бирү 

оешмасының атнага 

эш 

көннәре саны 

Мәктәпкәчә белем 

бирү 

оешмасының эшләү 

сәгатьләре саны 

 Аз комплектлы мәгариф оешмаларында балаларны карау һәм тәрбияләү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүгә норматив чыгымнар 

Гомуми үсеш төркемнәре (шул исәптән төрле яшьтәге) 

2 айдан 3 яшькә кадәр 3 яшьтән соңгы һәм белем бирү 

мөнәсәбәтләре беткәнчегә кадәр 

6 113358 125708 

7 178109 216661 

9 232842 269437 

10,5 240761 274716 

12 255879 294873 

24 357833 308909 

6 эш көне 9 229603 279996 

10,5 237522 285275 

12 263798 305432 

14 275677 315991 

24 379179 381042 

 

5. Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында туклану продуктларына норматив чыгымнар 

 

Мәктәпкәчә белем бирү 

оешмасының эшләү 

сәгатьләре саны 

Туклану продуктларына норматив чыгымнар, көнгә сум/тәрбияләнүче 

гомуми үсеш төркемнәре (шул исәптән төрле 

яшьтәге) 

санатор төркемнәр 

2 айдан 3 яшькә кадәр 3 яшьтән соңгы һәм 

белем бирү 

мөнәсәбәтләре 

беткәнчегә кадәр 

2 айдан 3 

яшькә кадәр 

3 яшьтән соңгы һәм 

белем бирү 

мөнәсәбәтләре 

беткәнчегә кадәр 

3-4 23,27 29,3   

5-6 55,84 70,33   

7-12 93,07 117,22 120,76 161,01 

24 116,33 144,72 150,94 198,78 



 

 
2  нче кушымта 

«Расланган» 

Татарстан Республикасы 

 Биектау муниципаль районы 

 башкарма комитеты карары белән 

25.11.2019 № 2099 

 

«Биектау муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә мәктәпкәчә белем бирү  

программаларын тормышка ашыручы мәгариф оешмаларында балаларны карау һәм тәрбияләү өчен 

 ӘТИ-ӘНИЛӘР ТҮЛӘВЕНЕҢ КҮЛӘМЕ 

 

1. Мәктәпкәчә белем бирү программаларын тормышка ашыручы дәүләт һәм муниципаль мәгариф оешмаларында 

гомуми үсеш һәм катнаш юнәлешле төркемнәрдә балаларны карау һәм тәрбияләү  өчен әти-әниләр түләвенең күләме  

 

Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

атнага эш 

көннәре саны 

Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

эшләү 

сәгатьләре 

саны 

Балалар 

саны 

Бер тәрбияләнүчегә әти-әниләр түләвенең күләме, айга сум 

барлыгы  шул исәптән туклану продуктлары 

бәясе 

2 айдан 3 

яшькә 

кадәр 

3 яшьтән соңгы һәм 

белем бирү 

мөнәсәбәтләре 

беткәнчегә кадәр 

2 айдан 3 

яшькә 

кадәр 

3 яшьтән соңгы һәм 

белем бирү 

мөнәсәбәтләре 

беткәнчегә кадәр 

5 эш көне 3 өчтән ким 1072 1006 116 146 

өч һәм 

аннан 

зуррак 

538 

504 58 74 

4 өчтән ким 1127 1182 116 146 

өч һәм 

аннан 

зуррак 

566 

594 58 74 

5 өчтән ким 1620 1764 279 352 



 

Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

атнага эш 

көннәре саны 

Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

эшләү 

сәгатьләре 

саны 

Балалар 

саны 

Бер тәрбияләнүчегә әти-әниләр түләвенең күләме, айга сум 

барлыгы  шул исәптән туклану продуктлары 

бәясе 

2 айдан 3 

яшькә 

кадәр 

3 яшьтән соңгы һәм 

белем бирү 

мөнәсәбәтләре 

беткәнчегә кадәр 

2 айдан 3 

яшькә 

кадәр 

3 яшьтән соңгы һәм 

белем бирү 

мөнәсәбәтләре 

беткәнчегә кадәр 

өч һәм 

аннан 

зуррак 

812 

881 140 175 

6 өчтән ким 1676 1818 279 352 

өч һәм 

аннан 

зуррак 

839 

909 140 175 

7 өчтән ким 2713 3013 465 586 

өч һәм 

аннан 

зуррак 

1356 

1507 233 293 

9 өчтән ким 3318 3345 465 586 

өч һәм 

аннан 

зуррак 

1660 

1672 233 293 

10,5 өчтән ким 3376 3375 465 586 

өч һәм 

аннан 

зуррак 

1688 

1688 233 293 

12 өчтән ким 3746 3628 465 586 

өч һәм 

аннан 

зуррак 

1873 

1814 233 293 

24 өчтән ким 4859 4023 581 723 



 

Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

атнага эш 

көннәре саны 

Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасының 

эшләү 

сәгатьләре 

саны 

Балалар 

саны 

Бер тәрбияләнүчегә әти-әниләр түләвенең күләме, айга сум 

барлыгы  шул исәптән туклану продуктлары 

бәясе 

2 айдан 3 

яшькә 

кадәр 

3 яшьтән соңгы һәм 

белем бирү 

мөнәсәбәтләре 

беткәнчегә кадәр 

2 айдан 3 

яшькә 

кадәр 

3 яшьтән соңгы һәм 

белем бирү 

мөнәсәбәтләре 

беткәнчегә кадәр 

өч һәм 

аннан 

зуррак 

2429 

2011 291 362 

6 эш көне 

9 өчтән ким 3627 3722 558 704 

өч һәм 

аннан 

зуррак 

1813 

1861 279 352 

10,5 өчтән ким 3685 3750 558 704 

өч һәм 

аннан 

зуррак 

1842 

1877 279 352 

12 өчтән ким 4099 4027 558 703 

өч һәм 

аннан 

зуррак 

2049 

2014 279 352 

14 өчтән ким 4328 4407 699 869 

өч һәм 

аннан 

зуррак 

2194 

2235 349 434 

24 өчтән ким 5257 4893 699 869 

өч һәм 

аннан 

зуррак 

2633 

2452 349 434 

 



 

2. Мәктәпкәчә белем бирү программаларын тормышка ашыручы дәүләт һәм муниципаль мәгариф оешмаларында 

компенсация юнәлешле төркемнәрдә сәламәтлек мөмкинлекләре чикле булган бер яки аннан күбрәк категория 

балаларның физик һәм (яки) психик үсешендә тайпылышларын квалификацияле коррекция буенча өстенлекле 

эшчәнлек юнәлешлен тормышка ашырып балаларны карау һәм тәрбияләү  өчен әти-әниләр түләвенең 

 

Мәктәпкә

чә белем 

бирү 

оешмасы

ның 

атнага эш 

көннәре 

саны 

Мәктәпкәч

ә белем 

бирү 

оешмасын

ың эшләү 

сәгатьләре 

саны 

Балалар 

саны 

Бер тәрбияләнүчегә әти-әниләр түләвенең күләме, айга сум 

барлыгы  шул исәптән туклану продуктлары бәясе 

махсус 

дәвалау-

сәламәтләндер

ү чараларына 

мохтаҗ 

булган 

балалар, шул 

исәптән еш 

авырый 

торган 

балалар 

үсешендә 

башка 

тайпылышлар

ы булган 

балалар 

сөйләмнәрен

дә фонетик-

фонематик 

тайпылышла

ры булган 

балалар 

махсус 

дәвалау-

сәламәтләндер

ү чараларына 

мохтаҗ 

булган 

балалар, шул 

исәптән еш 

авырый 

торган 

балалар 

үсешендә 

башка 

тайпылышла

ры булган 

балалар 

сөйләмнәрен

дә фонетик-

фонематик 

тайпылышла

ры булган 

балалар 

өч 

яшькә 

кадәр 

өч 

яшьтә

н 

зурра

к 

өч 

яшькә 

кадәр 

өч 

яшьтә

н 

зурра

к 

өч яшьтән 

зуррак 

өч 

яшькә 

кадәр 

өч 

яшьтә

н 

зурра

к 

өч 

яшьк

ә 

кадә

р 

өч 

яшьтә

н 

зурра

к 

өч яшьтән 

зуррак 

    5 эш 

көне 

3 өчтән ким 1435 1311 1435 1311 1311 116 146 116 146 146 

өч һәм 

аннан 

зуррак 715 655 715 655 655 58 74 58 74 74 

4 өчтән ким 1676 1398 1676 1398 1398 116 146 116 146 146 

өч һәм 

аннан 

зуррак 838 700 838 700 700 58 74 58 74 74 



 

Мәктәпкә

чә белем 

бирү 

оешмасы

ның 

атнага эш 

көннәре 

саны 

Мәктәпкәч

ә белем 

бирү 

оешмасын

ың эшләү 

сәгатьләре 

саны 

Балалар 

саны 

Бер тәрбияләнүчегә әти-әниләр түләвенең күләме, айга сум 

барлыгы  шул исәптән туклану продуктлары бәясе 

махсус 

дәвалау-

сәламәтләндер

ү чараларына 

мохтаҗ 

булган 

балалар, шул 

исәптән еш 

авырый 

торган 

балалар 

үсешендә 

башка 

тайпылышлар

ы булган 

балалар 

сөйләмнәрен

дә фонетик-

фонематик 

тайпылышла

ры булган 

балалар 

махсус 

дәвалау-

сәламәтләндер

ү чараларына 

мохтаҗ 

булган 

балалар, шул 

исәптән еш 

авырый 

торган 

балалар 

үсешендә 

башка 

тайпылышла

ры булган 

балалар 

сөйләмнәрен

дә фонетик-

фонематик 

тайпылышла

ры булган 

балалар 

өч 

яшькә 

кадәр 

өч 

яшьтә

н 

зурра

к 

өч 

яшькә 

кадәр 

өч 

яшьтә

н 

зурра

к 

өч яшьтән 

зуррак 

өч 

яшькә 

кадәр 

өч 

яшьтә

н 

зурра

к 

өч 

яшьк

ә 

кадә

р 

өч 

яшьтә

н 

зурра

к 

өч яшьтән 

зуррак 

5 өчтән ким 2249 2066 2249 2066 2066 279 352 279 352 352 

өч һәм 

аннан 

зуррак 1125 1032 1125 1032 1032 140 175 140 175 175 

6 өчтән ким 2330 2110 2330 2110 2110 279 352 279 352 352 

өч һәм 

аннан 

зуррак 1163 1055 1163 1055 1055 140 175 140 175 175 

7 өчтән ким 3878 3631 4260 4296 4296 604 807 465 586 586 

өч һәм 

аннан 

зуррак 1938 1814 2130 2148 2148 302 404 233 293 293 

9 өчтән ким 4514 4135 4896 4801 4801 604 807 465 586 586 



 

Мәктәпкә

чә белем 

бирү 

оешмасы

ның 

атнага эш 

көннәре 

саны 

Мәктәпкәч

ә белем 

бирү 

оешмасын

ың эшләү 

сәгатьләре 

саны 

Балалар 

саны 

Бер тәрбияләнүчегә әти-әниләр түләвенең күләме, айга сум 

барлыгы  шул исәптән туклану продуктлары бәясе 

махсус 

дәвалау-

сәламәтләндер

ү чараларына 

мохтаҗ 

булган 

балалар, шул 

исәптән еш 

авырый 

торган 

балалар 

үсешендә 

башка 

тайпылышлар

ы булган 

балалар 

сөйләмнәрен

дә фонетик-

фонематик 

тайпылышла

ры булган 

балалар 

махсус 

дәвалау-

сәламәтләндер

ү чараларына 

мохтаҗ 

булган 

балалар, шул 

исәптән еш 

авырый 

торган 

балалар 

үсешендә 

башка 

тайпылышла

ры булган 

балалар 

сөйләмнәрен

дә фонетик-

фонематик 

тайпылышла

ры булган 

балалар 

өч 

яшькә 

кадәр 

өч 

яшьтә

н 

зурра

к 

өч 

яшькә 

кадәр 

өч 

яшьтә

н 

зурра

к 

өч яшьтән 

зуррак 

өч 

яшькә 

кадәр 

өч 

яшьтә

н 

зурра

к 

өч 

яшьк

ә 

кадә

р 

өч 

яшьтә

н 

зурра

к 

өч яшьтән 

зуррак 

өч һәм 

аннан 

зуррак 2257 2067 2449 2400 2400 302 404 233 293 293 

10,5 өчтән ким 4591 4187 4975 4852 4852 604 807 465 586 586 

өч һәм 

аннан 

зуррак 2295 2093 2486 2425 2425 302 404 233 293 293 

12 өчтән ким 5171 4420 5702 5187 5187 604 805 465 586 586 

өч һәм 

аннан 

зуррак 2585 2210 2851 2593 2593 302 403 233 293 293 

24 өчтән ким 6716 4823 7208 5643 5643 756 996 581 723 723 



 

Мәктәпкә

чә белем 

бирү 

оешмасы

ның 

атнага эш 

көннәре 

саны 

Мәктәпкәч

ә белем 

бирү 

оешмасын

ың эшләү 

сәгатьләре 

саны 

Балалар 

саны 

Бер тәрбияләнүчегә әти-әниләр түләвенең күләме, айга сум 

барлыгы  шул исәптән туклану продуктлары бәясе 

махсус 

дәвалау-

сәламәтләндер

ү чараларына 

мохтаҗ 

булган 

балалар, шул 

исәптән еш 

авырый 

торган 

балалар 

үсешендә 

башка 

тайпылышлар

ы булган 

балалар 

сөйләмнәрен

дә фонетик-

фонематик 

тайпылышла

ры булган 

балалар 

махсус 

дәвалау-

сәламәтләндер

ү чараларына 

мохтаҗ 

булган 

балалар, шул 

исәптән еш 

авырый 

торган 

балалар 

үсешендә 

башка 

тайпылышла

ры булган 

балалар 

сөйләмнәрен

дә фонетик-

фонематик 

тайпылышла

ры булган 

балалар 

өч 

яшькә 

кадәр 

өч 

яшьтә

н 

зурра

к 

өч 

яшькә 

кадәр 

өч 

яшьтә

н 

зурра

к 

өч яшьтән 

зуррак 

өч 

яшькә 

кадәр 

өч 

яшьтә

н 

зурра

к 

өч 

яшьк

ә 

кадә

р 

өч 

яшьтә

н 

зурра

к 

өч яшьтән 

зуррак 

өч һәм 

аннан 

зуррак 3356 2411 3604 2821 2821 378 498 291 362 362 

6 эш көне 9 өчтән ким 4869 4505 5328 5301 5301 726 968 558 704 704 

өч һәм 

аннан 

зуррак 2437 2252 2665 2652 2652 362 484 279 352 352 

10,5 өчтән ким 4945 4582 5405 5379 5379 726 968 558 704 704 

өч һәм 

аннан 

зуррак 2476 2291 2703 2692 2692 362 484 279 352 352 

12 өчтән ким 5591 4830 6223 5752 5752 726 968 558 704 704 



 

Мәктәпкә

чә белем 

бирү 

оешмасы

ның 

атнага эш 

көннәре 

саны 

Мәктәпкәч

ә белем 

бирү 

оешмасын

ың эшләү 

сәгатьләре 

саны 

Балалар 

саны 

Бер тәрбияләнүчегә әти-әниләр түләвенең күләме, айга сум 

барлыгы  шул исәптән туклану продуктлары бәясе 

махсус 

дәвалау-

сәламәтләндер

ү чараларына 

мохтаҗ 

булган 

балалар, шул 

исәптән еш 

авырый 

торган 

балалар 

үсешендә 

башка 

тайпылышлар

ы булган 

балалар 

сөйләмнәрен

дә фонетик-

фонематик 

тайпылышла

ры булган 

балалар 

махсус 

дәвалау-

сәламәтләндер

ү чараларына 

мохтаҗ 

булган 

балалар, шул 

исәптән еш 

авырый 

торган 

балалар 

үсешендә 

башка 

тайпылышла

ры булган 

балалар 

сөйләмнәрен

дә фонетик-

фонематик 

тайпылышла

ры булган 

балалар 

өч 

яшькә 

кадәр 

өч 

яшьтә

н 

зурра

к 

өч 

яшькә 

кадәр 

өч 

яшьтә

н 

зурра

к 

өч яшьтән 

зуррак 

өч 

яшькә 

кадәр 

өч 

яшьтә

н 

зурра

к 

өч 

яшьк

ә 

кадә

р 

өч 

яшьтә

н 

зурра

к 

өч яшьтән 

зуррак 

өч һәм 

аннан 

зуррак 2795 2415 3111 2876 2876 362 484 279 352 352 

14 өчтән ким 5900 5029 6493 5915 5915 906 1088 699 790 790 

өч һәм 

аннан 

зуррак 2951 2516 3245 2957 2957 454 544 349 395 395 

24 өчтән ким 7308 5842 7900 6824 6824 906 1195 699 869 869 

өч һәм 

аннан 

зуррак 3655 2921 3950 3413 3413 454 598 349 434 434 

 

 



 

3 нче кушымта 

«Расланган» 

Татарстан Республикасы 

 Биектау муниципаль районы 

башкарма комитеты карары белән 

25.11.2019 № 2099 

 

 

2020 ЕЛНЫҢ 1 НЧЕ ГЫЙНВАРЫНА КАДӘР “БИЕКТАУ МУНИЦИАЛЬ 

РАЙОНЫ” МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНЕҢ МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ 

БИРҮ ПРОГРАММАЛАРЫН ТОРМЫШКА АШЫРУЧЫ МӘГАРИФ 

ОЕШМАЛАРЫНА КАБУЛ ИТЕЛГӘН БАЛАГА, БАЛАЛАРНЫ КАРАГАН 

ҺӘМ ТӘРБИЯЛӘГӘН ӨЧЕН ӘТИ-ӘНИЛӘР ТҮЛӘВЕНӘ КҮЧЕШ 

ЧОРЫНДА ТӨЗӘТҮ КОЭФФИЦИЕНТЫ КУЛЛАНЫЛА ТОРГАН 

МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРҮ ПРОГРАММАЛАРЫН ТОРМЫШКА 

АШЫРУЧЫ МӘГАРИФ ОЕШМАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ  

 

№ 

т/б 

Мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе программасын тормышка ашыручы 

мәгариф учреждениесенең исеме 

1. “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Золушка” Алан-

Бәксәр балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе 

2. “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Умырзая” Әлдермеш 

балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

3. “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Медвежонок» 

Каенлык балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе 

4. “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Белочка” Бөреле 

балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

5. “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Алсу” Олы Битаман 

балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

6. “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Чишмәкәй” Олы 

Кавал балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе 

7.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Петушок” Биектау 

балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

8. “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Солнышко” Биектау 

балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

9.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Светлячок” балалар 

бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 



 

10.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Березка” Дачное 

балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

11.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Кояш” Айбаш 

балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

12.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Калинка” Биектау 

балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

13.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Гөлчәчәк” Дөбъяз 

балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

14.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Гүзәл” Өнсә балалар 

бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

15.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы «Әкият” Исләйтар 

балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

16.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Карлыгач” Казаклар 

балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

17. “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Рябинушка” 

Красносельское балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе 

18.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Ласточка” Коркачык 

балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

19. “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Черемушка” 

Коркачык балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе 

20.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Шатлык” Мамонино 

балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

21.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Ландыш” Мәмдәл 

балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

22.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Чулпан” Мүлмә 

балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

23. “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Чебурашка” Пермяки 

балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

24.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Кояшкай” Ташлы 

Кавал балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе 

25. “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Волшебный замок” 

Усад балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе 

26.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Ромашка” Чыпчык 

балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

27.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Сказка” Чернышевка 

балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 



 

28.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Теремок” 

Чернышевка балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе 

29.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Салават күпере” 

Чыршыбалалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе 

30.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Аленушка” Шәпше 

балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

31.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Йолдыз” Ямаширмә 

балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

32.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Радуга” Алат балалар 

бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

33.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Ак каен” 

Красносельский балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе 

34.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Дуслык” Кече Рәс 

балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

35.  “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы “Подсолнушек” 

Биектау балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе 

 


