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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Балалар тереклеге 

иминлеге фәнни үзәге» дәүләт 

учреждениесе уставын раслау һәм 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының кайбер карарлары үз көчен 

югалткан дип санау турында» 2010 ел,        

1 апрель, 216 нчы карары белән 

расланган «Балалар тереклеге иминлеге 

фәнни үзәге» дәүләт учреждениесе 

уставына үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Балалар тереклеге 

иминлеге фәнни үзәге» дәүләт учреждениесе уставын раслау һәм Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер карарлары үз көчен югалткан дип 

санау турында» 2010 ел, 1 апрель, 216 нчы карары (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2013 ел, 3 июль, 471 нче карары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) белән расланган «Балалар тереклеге иминлеге фәнни 

үзәге» дәүләт учреждениесе уставына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.2 һәм 1.3 пунктларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1.2. Учреждениене гамәлгә куючы һәм мөлкәте милекчесе булып Татарстан 

Республикасы тора.  

Учреждениене гамәлгә куючы функцияләрен һәм вәкаләтләрен Татарстан 

Республикасы исеменнән Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы 

министрлыгы башкара (алга таба – гамәлгә куючы).  

Учреждениенең мөлкәте милекчесе функцияләрен һәм вәкаләтләрен Татарстан 
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Республикасы исеменнән Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 

министрлыгы башкара (алга таба – мөлкәт милекчесе). 

1.3.Гамәлгә куючы Учреждениегә карата бюджет акчасы белән баш эш 

итүченең бюджет вәкаләтләрен гамәлгә ашыра.»; 

1.4  пунктта «фундаменталь һәм» сүзләрен төшереп калдырырга; 

1.5 пунктта «һәм бурычлары» сүзләре «эшчәнлеге» сүзләренә алмаштырырга; 

1.11 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1.11. Учреждениенең урнашу урыны: 420048, Татарстан Республикасы, Казан 

шәһәре, Оренбург Тракты ур., 5 йорт, 1045 нче бүлмә.»; 

2 бүлек исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. Учреждение эшчәнлеге предметы, максатлары һәм төрләре»; 

2.2 пунктта «Учреждение үз компетенциясе кысаларында чаралар күрә» 

сүзләрен «Учреждение эшчәнлеге предметы булып чаралар күрү тора» сүзләренә 

алмаштырырга; 

2.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«2.4. Учреждение мәгариф һәм фән өлкәсендә түбәндәге төп эшчәнлек 

төрләрен гамәлгә ашыра, шулай ук законнарда билгеләнгән тәртиптә дәүләт биреме 

кысаларында түбәндәге дәүләт хезмәтләрен күрсәтә (эшләрен башкара):»; 

2.4.1 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә:  

«гамәли фәнни тикшеренүләр үткәрү; 

мәгариф, фән һәм яшьләр сәясәте өлкәсендә иҗтимагый әһәмиятле чаралар 

үткәрүне оештыру; 

укучыларның интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен, физик культура һәм спорт 

белән шөгыльләнүгә сәләтләрен, фәнни (фәнни-тикшеренү) эшчәнлеге белән 

кызыксынуларын, иҗади эшчәнлекләрен, физкультура-спорт эшчәнлекләрен 

ачыклауга һәм үстерүгә йөз тоткан олимпиадалар, конкурслар, чаралар оештыру һәм 

үткәрү; 

фәнни-методик тәэмин итү; 

фундаменталь, кулланма фәнни тикшеренү, эксперименталь эшләнмәләр 

буенча фәнни, фәнни-техник программалар һәм проектлар, инновацион проектлар 

экспертизасын үткәрү; 

конкурс үткәргәндә һәм мондый программалар һәм проектларны тормышка 

ашыруның барлык баскычларында фундаменталь, кулланма фәнни тикшеренү, 

эксперименталь эшләнмәләр буенча фәнни, фәнни-техник программалар һәм 

проектлар, инновацион проектлар экспертизасын үткәрү; 

фәнни һәм фәнни-тикшеренү программаларын һәм проектларын конкурс 

нигезендә сайлап алуны һәм башка фәнни чараларны үткәрүне оештыру һәм 

мәгълүмати тәэмин итү;»; 

2.4.2 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә:  

«өстәмә һөнәри квалификация күтәрү программаларын тормышка ашыру; 

өстәмә һөнәри яңадан әзерләү программаларын тормышка ашыру;»; 

түбәндәге эчтәлекле 2.7 – 2.9 пунктлар өстәргә: 
«2.7. Учреждение дәүләт билгеләгән йөкләмәдән арттырып, шулай ук 

федераль законнарда билгеләнгән очракларда дәүләт билгеләгән йөкләмә 

кысаларында гражданнар һәм юридик затлар өчен түләүле һәм бер үк төрле 
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хезмәтләр күрсәткәндә шундый ук шартларда Гамәлгә куючы билгеләгән 

күрсәтелгән түләүне билгеләү тәртибе нигезендә аның әлеге Уставта каралган төп 

эшчәнлек төрләренә караган хезмәтләр күрсәтергә хокуклы.  

2.8. Учреждение Уставның 2.9 пунктында күрсәтелгән, керем алып килә 

торган эшчәнлекне үзенең төзелү максатларына туры килгәнгә генә һәм, әгәр 

законнарга каршы килмәсә, әлеге максатларга ирешү өчен хезмәт иткәндә генә 

гамәлгә ашырырга хокуклы. 

Мондый эшчәнлектән алынган керемнәр һәм әлеге керемнәр исәбеннән сатып 

алынган мөлкәт Учреждениенең мөстәкыйль карамагына күчә устав максатларында 

файдаланыла һәм гамәлгә куючылар һәм башка затлар арасында бүленергә тиеш 

түгел.  

2.9. Учреждение федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары 

нигезендә эшчәнлекнең керем китерүче түбәндәге төрләрен гамәлгә ашыра: 

фәнни-тикшеренү, мәгълүмат-аналитик, нәшрият-полиграфия эшләрен 

башкару һәм дәүләт контрактлары, грантлар яки физик яки юридик затлар белән 

шартнамәләр буенча дәүләт хезмәтләре күрсәтү; 

күчермә ясау-күбәйтү хезмәтләре күрсәтү; 

программа белән тәэмин итү эшләү; 

мәгълүмат базалары һәм мәгълүмат ресурсларын булдыру һәм алардан 

файдалану белән бәйле хезмәтләр күрсәтү; 

автомобиль юлларында юл хәрәкәтен оештыру проектларын һәм схемаларын 

әзерләү һәм эшләү.»; 

5.2 пунктның дүртенче һәм бишенче абзацларын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Устав максатларында юридик затлар хокукларына ия булган оешмалар 

төзергә; 

Учреждение эшчәнлеге максатларына ирешү өчен гражданнар һәм юридик 

затлар ризалыгы белән аларның акчасын җәлеп итәргә, аның программаларын 

финансларга;»; 

5.5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.5. Учреждение эшчәнлеген финанс белән тәэмин итү чыганаклары 

түбәндәгеләр: 

Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр – дәүләт хезмәтләре 

күрсәтүгә, эшләр башкаруга дәүләт йөкләмәсен үтәүне финанслар белән тәэмин итү 

белән бәйле максатларга; 

тиешле финанс елына Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан 

Республикасы законы нигезендә бирелгән субсидияләр – дәүләт хезмәтләре 

күрсәтүгә дәүләт йөкләмәсен үтәүне финанслар белән тәэмин итү белән бәйле 

булмаган максатларга (максатчан субсидияләр); 

эшмәкәрләрдән һәм бүтән керем алып килә торган эшчәнлектән алынган акча; 

юридик һәм (яки) физик затлардан алына торган ирекле ярдәм һәм максатчан 

кертемнәр; 

закон белән тыелмаган башка чыганаклар. 
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Учреждение мөлкәтен формалаштыру чыганагы булып оператив идарә итү 

хокукында Учреждениегә беркетелгән мөлкәт тора.». 

 

 

 
Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


