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Теміртау қаласының әкімдігі Қарағанды облысы Теміртау 
қаласының әкімдігінің 2020 
жылғы 21 сәуірдегі № 17/2 

қаулысы. Қарағанды облысының 
Әділет департаментінде 2020 

жылғы 22 сәуірде № 5803 болып 
тіркелді

Акимат г. Темиртау

2020 жылға арналған мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқытуға арналған 

мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін 
бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім 
туралы» Заңының 6-бабы 4-тармағының 8-1) тармақшасына, Қазақстан 
Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңына 
сәйкес Теміртау қаласының әкімдігі  :ҚАУЛЫ ЕТЕДІ

1. Қоса беріліп отырған 2020 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы, ата–ана төлемақысының мөлшері 
бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау қала әкімінің жетекшілік ететін 
орынбасарына жүктелсін.

3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланғаннан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Теміртау
қаласының әкімі

Г.
Ашимов
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Теміртау қаласы
әкімдігінің

2020 жылғы 21
сәуірі

№ 17/2
қаулысына қосымша

2020 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім 
беру тапсырысы,

ата-ананың ақы төлеу мөлшері

Р
/с
№

Мектепке дейінгі 
білім беретін ұйым-

ның түрі

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқы-
ту ұйымының тәрбиеленушілер 

саны

Айына мектепке дейінгі 
білім беру ұйымдарын-

дағы 
ата-ананың ақы төлеу 

мөлшері
(теңге)

Бір тәрбиеленушіге бір айға жұм-
салатын шығындардың орташа құ-

ны 
(теңге)

мемлекеттік жеке мемлекет-
тік

жеке мемлекеттік жеке

1 Балабақша, бөбекжай 
(қалыпты топ)

4786 140 1 жастан 3 
жасқа дей-

ін 11000

3 жастан 6 
(7)жасқа 

дейін 
12000

1 жастан 
3 жасқа 
дейін 
11000

3 жастан 
6 (7)

жасқа 
дейін 
12000

32000 32000

2 Балабақша, бөбекжай 
(түзету тобы)

294 - - - 49645 -

3 Мектепке дейінгі 
шағын-орталық (қа-

лыпты топ)

436 403 3 жастан 6 
(7)жасқа 

дейін 
12000

3 жастан 
6 (7) 

жасқа 
дейін 
12000

18977,5 32000
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