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2018 елда Мамадыш муниципаль 
районы территориясендэ топ гомуми 
белем бирунец мэгариф программаларын 
узлэштергэн белем алучыларныц 
Дэулэт йомгаклау аттестациясен 
уткэру турында

«Россия Федерациясендэ мэгариф турында» 2012 ел, 29 декабрь, ФЗ-273 нче 
Федераль законныц 59 статьясындагы 12 Ьэм 13 елешлэре, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетынын 21.01.2018 ел, 101 -  б санлы боерыгы нигезендэ, топ 
гомуми белем бирунен, мэгариф программаларын узлэштергэн белем алучыларныц 
дэулэт йомгаклау аттестациясен уткэру максатларында Татарстан Республикасы 
Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты 

к а р а р  б ир э :
1.Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы башкарма комитеты 

МКУ “Мэгариф булегенэ” (Габдрахманов И.Н.):
- 2018 елда топ гомуми белем бирунец мэгариф программалары буенча дэулэт 
йомгаклау аттестациясен уткэруне тээмин итэргэ;
- 2018 елда топ гомуми белем бирунец мэгариф программалары буенча Россия 
Федерациясе халыклары теллэре арасыннан туган телне Ьэм Россия Федерациясе 
халыклары теллэре арасыннан туган телдэ Россия халыклары эдэбиятын ейрэнгэн 
Ьэм Россия Федерациясе халыклары теллэре арасыннан туган телдэ Ьэм Россия 
Федерациясе халыклары теллэре арасыннан туган телдэ Россия халыклары 
эдэбиятын дэулэт йомгаклау аттестациясен уту очен имтихан бируне сайлап алган 
белем алучылар очен республика имтиханын (алга таба -  республика имтиханы) 
уткэрергэ.
- уз компетенциясе чиклэрендэ Дэулэт йомгаклау аттестациясе уткэрунец 
мэгълумати Ьэм норматив -  хокукый яктан тээмин иту;
- Дэулэт йомгаклау аттестациясен инструктив- методик, оештыру Ьэм мэгълумати 
яктан тээмин иту.

2. Дэулэт йомгаклау аттестациясе уткэру пунктлары итеп МБГБУ “Мамадыш 
шэЬэре ак. К.Э.Вэлиев исемендэге 2 нче номерлы лицейны”, МБГБУ “Мамадыш 
шэЬэре еченче номерлы урта гомуми белем мэктэбен” билгелэргэ.
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3. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц финанс-бюджет палатасына (Сергеев А.М.) Дэулэт йомгаклау 
аттестациясен, шул исэптэн республика имтиханын уткэру чыгымнарын финанслар 
белэн тээмин очен каралган акчаларныц Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц МКУ “Мэгариф булегенец” нормативлар билгелэнгэн сметасына 
нигезлэнеп, уз вакытында кучуен тээмин итэргэ.

4. Россия Федерациясе Эчке эшлэр министрлыгыньщ Мамадыш районы буенча 
булегенэ топ гомуми белем бирунец мэгариф программалары буенча дэулэт 
йомгаклау аттестациясен, шул исэптэн республика имтиханын уткэру пунктлары 
янындагы территориялэрдэ жрмэгать тэртибен саклауны Ьэм ю^тимагый иминлекне 
тээмин итудэ белем биру оешмалары администрациялэренэ булышлык курсэтуне 
тэкъдим итэргэ.

5. Мамадыш узэк район хастаханэсенэ (Хазиев Д.Ф.) теп гомуми белем бирунец 
мэгариф программалары буенча дэулэт йомгаклау аттестациясен, шул исэптэн 
республика имтиханын уткэру пунктларында медицина персоналы кизуен 
оештыруда булышлык курсэтуне тэкъдим итэргэ.

6. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы башкарма 
комитетыныц матбугат Ьэм массакулэм чаралары белэн хезмэттэшлек секторына 
элеге карарны интернет мэгълумати - коммуникацион челтэрендэге Татарстан 
Республикасыныц хокукый рэсми порталында Ьэм Мамадыш муниципаль 
районыныц рэсми сайтында урнаштырырга.

7. Элеге карарныц утэлешен контрольгэ алуны Мамадыш муниципаль районы 
Башкарма комитеты ж;итэкчесе урынбасары В.И.Никитинга йеклэргэ.
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