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«Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 ел, 29 декабрь, ФЗ-273 нче 

Россия Федерациясе Законының 59 статьясындагы 12 һәм 13 өлешләре нигезендә, 

төп гомуми белем бирүче белем бирү программаларын үзләштергән белем 

алучыларның дәүләт йомгаклау аттестациясен  үткәрү максатларында: 

1. Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгына:  

2015 елда төп гомуми белем бирүче белем бирү программалары буенча дәүләт 

йомгаклау аттестациясен үткәрүне тәэмин итәргә; 

2015 елда Россия Федерациясе халыклары телләре арасындагы туган телен 

һәм Россия Федерациясе халыклары телләре арасындагы туган телләрендә Россия 

халыклары әдәбиятын өйрәнгән һәм алар буенча дәүләт йомгаклау аттестациясен 

үтү өчен имтихан сайлаган төп гомуми белем бирүче белем бирү программалары 

буенча белем алучылар өчен республика имтиханын (алга таба – республика 

имтиханы)  үткәрергә; 

2015 елда республика имтиханын үткәрү тәртибен эшләргә һәм расларга. 

2. Төп гомуми белем бирүче белем бирү программалары буенча дәүләт 

йомгаклау аттестациясен, шул исәптән республика имтиханын, үткәрү чыгымнарын 

финанслар белән тәэмин итү «2015 елга, 2016 һәм 2017 еллар план чорына 

Татарстан Республикасы бюджеты турында» 2014 ел, 27 ноябрь, ТРЗ-107 нче 

Татарстан Республикасы Законында «Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән 

министрлыгы» ведомствосы буенча «Белем бирү сыйфатын мониторинглау 

республика үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе эшчәнлеген тәэмин итү өчен 

каралган акча исәбеннән гамәлгә ашырыла дип билгеләргә. 

3. Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгына төп 

гомуми белем бирүче белем бирү программалары буенча дәүләт йомгаклау 

аттестациясен, шул исәптән республика имтиханын, үткәрү пунктларында медицина 

персоналы кизүен оештыруда булышлык күрсәтергә. 

4. Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгына, мәгариф 

өлкәсендә идарә итүне гамәлгә ашыручы җирле үзидарә органнары һәм белем бирү 

оешмалары администрацияләре белән үзара хезмәттәшлек итеп, төп гомуми белем 

бирүче белем бирү программалары буенча дәүләт йомгаклау аттестациясен, шул 

исәптән республика имтиханын, үткәрү пунктлары янындагы территорияләрдә  
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җәмәгать тәртибен саклауны оештыруны һәм иҗтимагый иминлекне тәэмин итүне 

тәкъдим итәргә. 

5. Җирле үзидарә органнарына 2015 елга җирле бюджетларда төп гомуми 

белем бирүче белем бирү программалары буенча дәүләт йомгаклау аттестациясен, 

шул исәптән республика имтиханын, оештыруга һәм үткәрүгә акча күздә тотуны 

тәкъдим итәргә. 

6. Бу боерыкның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасының 

Мәгариф һәм фән министрлыгына йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                 И.Ш.Халиков 
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