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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 «06» февраль, 2020 ел               № 157 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль  

районы муниципаль мәгариф учреждениеләренең  

түләүле хезмәт күрсәтүләренә хезмәт күрсәтүләр  

һәм тарифлар исемлеген раслау турында  

  

Мәгариф учреждениеләренең финанс ягыннан тәэмин ителеш дәрәҗәсен күтәрү, 

хезмәтләр күрсәткәндә Питрәч муниципаль районы бюджетыннан ассигнованиеләр 

алучы учреждениеләрнең һәм оешмаларның бәя сәясәтенең нәтиҗәлелеген җайга салу 

һәм арттыру максатларында һәм Питрәч муниципаль районы муниципаль 

предприятиеләре һәм оешмалары хезмәтләренә тарифлар (бәяләр) билгеләү өлешендә 

комиссиянең карары нигезендә Питрәч муниципаль районы башкарма комитеты карар 

бирә: 

1. Түләүле хезмәтләр күрсәтүгә хезмәт күрсәтүләр исемлеген һәм тарифларны 

расларга (1нче кушымта): 

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Балалар иҗаты 

йорты» муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе. 

2. Түләүле хезмәтләр күрсәтүгә өстәмә хезмәтләр исемлеген һәм тарифларны 

расларга (2 нче кушымта): 

 - Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы «Кощак урта гомуми 

белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениясе; 

 - Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 1 нче номерлы 

«Кыңгыраучык» балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе; 

- Питрәч муниципаль районының «Каенкай» балалар бакчасы муниципаль 

бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе; 

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 3 нче номерлы 

«Кояшкай» балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе; 

 - Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 5 нче номерлы 

«Бәләкәч» балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе; 

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 2 нче номерлы 

«Айгөл» балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениясе 

директоры.  

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны «Мәгариф бүлеге» МБУ 

начальнигы М. А. Харитоновага йөкләргә.  

  

Питрәч муниципаль районы  

башкарма комитеты җитәкчесе                                                       А. В. Хәбибуллин 



   

  

          Кушымта № 1 

Питрәч муниципаль районы  

Башкарма комитеты карарына 

№  ____ от_____________2020  ел   

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының  

«Балалар иҗат йорты» өстәмә белем бирү муниципаль бюджет учреждениесе 

 

 

Түләүле белем бирү хезмәтләрен күрсәтүгә хезмәт күрсәтүләр һәм тарифлар исемлеге 

 

Түләүле хезмәт исеме 
Хезмәт берәмлеге өчен 

тариф (1занятие), сум 

Геройлар мәктәбе 80 

Осталар шәһәре 80 

Яшь блогер 110 

Мин дөньяны өйрәнәм 60 

Вундеркинд 110 

Барысын да белүче 80 

Акварелька 80 

Акварель 90 

Музыкаль тамчы 80 

Илһам 110 

Сәламәтлек мәктәбе 60 

Текхванда 125 

Спорт секциясе 125 

Картинг 150 

Ввыжигание түгәрәгеге 80 

Инглизчә балалар өчен 

Happy English  
160 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Кушымта № 2 

Питрәч муниципаль районы  

Башкарма комитеты карарына 

№  ____ от_____________2020  ел   

 

Татарстан Республикасы Питрәч районының  

«Кощак урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет  

гомуми белем бирү учреждениесе 

  

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге 

   

Түләүле хезмәт исеме Хезмәт берәмлеге өчен тариф 

(1занятие), сум 

Геройлар мәктәбе 25 

 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 1 нче номерлы 

«Кыңгыраучык» балалар бакчасы униципаль бюджет мәктәпкәчә  

белем бирү учреждениесе 
 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге 

 

Түләүле хезмәт исеме 
Хезмәт берәмлеге өчен тариф 

(1занятие), сум 

Спорт секциясе 125 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының  

«Каенкай» балалар бакчасы униципаль бюджет мәктәпкәчә  

белем бирү учреждениесе 

 

 

 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге 

 

Түләүле хезмәт исеме 
Хезмәт берәмлеге өчен тариф 

(1занятие), сум 

Спорт секциясе 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 3 нче номерлы 

«Кояшкай» балалар бакчасы униципаль бюджет мәктәпкәчә  

белем бирү учреждениесе 

 

 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге 

 

Түләүле хезмәт исеме 
Хезмәт берәмлеге өчен тариф 

(1занятие), сум 

Спорт секциясе 125 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 5 нче номерлы 

«Бәләкәч» балалар бакчасы униципаль бюджет мәктәпкәчә  

белем бирү учреждениесе 

 

 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге 

 

Түләүле хезмәт исеме 
Хезмәт берәмлеге өчен тариф 

(1занятие), сум 

Спорт секциясе 125 

 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 2 нче номерлы 

 «Айгөл» балалар бакчасы униципаль бюджет мәктәпкәчә  

белем бирү учреждениесе 
 

Түләүле белем бирү хезмәтләре күрсәтүгә хезмәтләр һәм тарифлар исемлеге 

 

Түләүле хезмәт исеме 
Хезмәт берәмлеге өчен тариф 

(1занятие), сум 

Спорт секциясе 125 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


