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Башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта 

гомуми белем бирә торган мәгариф 

программаларын тормышка ашыручы 

Татарстан Республикасы белем бирү 

оешмаларының иң яхшы укытучыларын 

акчалата бүләкләү өчен конкурс үткәрү 

турында  

 

 

«2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү 

стратегиясен раслау турында» 2015 ел, 17 июнь, ТРЗ-40 нчы Татарстан 

Республикасы Законын тормышка ашыру максатларында, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы 

түбәндәгеләрне гамәлгә ашыра дип билгеләргә: 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта 

гомуми белем бирә торган мәгариф программаларын тормышка ашыручы белем 

бирү оешмаларының иң яхшы укытучыларына акчалата бүләкләү бирү 

кагыйдәләрен раслау турында» 2017 ел, 20 май, 606 нчы карары һәм Россия 

Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгының «Башлангыч гомуми, төп гомуми 

һәм урта гомуми белем бирә торган мәгариф программаларын тормышка ашыручы 

белем бирү оешмаларының иң яхшы укытучыларын акчалата бүләкләү өчен конкурс 

үткәрү кагыйдәләрен раслау турында» 2017 ел, 7 июнь, 500 нче боерыгы нигезендә 

башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем бирә торган мәгариф 

программаларын тормышка ашыручы Татарстан Республикасы белем бирү 

оешмаларының иң яхшы укытучылары акчалата бүләкләү алу өчен конкурс 

үткәрүне;  

конкурс комиссиясен төзүне; 

конкурс йомгаклары буенча җиңүчеләр исемлеген раслауны һәм аны, 

агымдагы елның 15 июленнән дә соңга калмыйча, башлангыч гомуми, төп гомуми 
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һәм урта гомуми белем бирә торган мәгариф программаларын тормышка ашыручы 

белем бирү оешмаларының иң яхшы укытучыларына акчалата бүләкләүне түләүне 

гамәлгә ашыру өчен Россия Федерациясенең Мәгариф һәм фән министрлыгына 

җибәрүне. 

2. Түбәндәгеләр үз көчен югалткан дип санарга: 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында өстенлекле «Мәгариф» илкүләм проектын гамәлгә ашыру 

турында» 2006 ел, 17 май, 249 нчы карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер актларына 

үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2007 ел, 29 гыйнвар, 22 нче карарының 3 нче пункты; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер актларына 

үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2008 ел, 7 июль, 468 нче карарының 1 нче пункты; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республика-

сында өстенлекле «Мәгариф» илкүләм проектын тормышка ашыру турында»  

2006 ел, 17 май, 249 нчы карарына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2008 ел, 18 декабрь, 893 нче карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында «Мәгариф» өстенлекле илкүләм проектын тормышка ашыру 

турында» 2006 ел, 17 май, 249 нчы карарына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 ел, 22 июнь, 420 нче карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында өстенлекле «Мәгариф» илкүләм проектын гамәлгә ашыру 

турында» 2006 ел, 17 май, 249 нчы карарына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел, 13 август, 646 нчы карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында өстенлекле «Мәгариф» илкүләм проектын гамәлгә ашыру 

турында» 2006 ел, 17 май, 249 нчы карарына үзгәреш кертү хакында» Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 ел, 4 август, 632 нче карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында өстенлекле «Мәгариф» илкүләм проектын гамәлгә ашыру 

турында» 2006 ел, 17 май, 249 нчы карарына үзгәреш кертү хакында» Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 7 март, 196 нчы карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында «Мәгариф» өстенлекле илкүләм проектын тормышка ашыру 

турында» 2006 ел, 17 май, 249 нчы карарына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 31 май, 457 нче карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында өстенлекле «Мәгариф» илкүләм проектын гамәлгә ашыру 

турында» 2006 ел, 17 май, 249 нчы карары белән расланган Татарстан 

Республикасының иң яхшы укытучыларын акчалата бүләкләү өчен конкурс 

нигезендә сайлап алу кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 20 август, 580 нче карары; 
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«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында «Мәгариф» өстенлекле илкүләм проектын тормышка ашыру 

турында» 2006 ел, 17 май, 249 нчы карарына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 14 февраль, 86 нчы карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында өстенлекле «Мәгариф» илкүләм проектын гамәлгә ашыру 

турында» 2006 ел, 17 май, 249 нчы карарына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 22 май, 344 нче карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында өстенлекле «Мәгариф» илкүләм проектын гамәлгә ашыру 

турында» 2006 ел, 17 май, 249 нчы карарына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 ел, 2 февраль, 52 нче карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республика-

сында өстенлекле «Мәгариф» илкүләм проектын гамәлгә ашыру турында» 2006 ел, 

17 май, 249 нчы карарына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2015 ел, 15 июль, 514 нче карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республика-

сында өстенлекле «Мәгариф» илкүләм проектын гамәлгә ашыру турында» 2006 ел, 

17 май, 249 нчы карарына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2016 ел, 7 сентябрь, 620 нче карары. 

3. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасының 

Мәгариф һәм фән министрлыгына йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


