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 2018 ел, 12 май 345 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Менделеевск 

муниципаль районының Менделеевск 

шәһәрендә урнашкан «Н.В.Лемаев 

исемендәге Нефть химиясе һәм нефть 

эшкәртү көллияте» дәүләт автоном 

һөнәри белем бирү учреждениесе 

филиалын бетерү турында 

 

 

Һөнәри белем бирү белән идарә итү системасын камилләштерү, уку-укыту һәм 

тәрбия бирү барышын оештыруны тикшерүдә тотуны көчәйтү максатларында, 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының Татарстан 

Республикасы, Менделеевск муниципаль районы, Менделеевск шәһәре, Горький 

урамы, 3 нче А йорт адресы буенча урнашкан «Н.В.Лемаев исемендәге Нефть 

химиясе һәм нефть эшкәртү көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем бирү 

учреждениесе филиалын 2017/2018 уку елы тәмамланганнан соң бетерү турындагы 

тәкъдимен кабул итәргә. 

2. Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгына: 

14 көн эчендә:  

«Н.В.Лемаев исемендәге Нефть химиясе һәм нефть эшкәртү көллияте» дәүләт 

автоном һөнәри белем бирү учреждениесе филиалының бетерү комиссиясе составын 

расларга; 

«Н.В.Лемаев исемендәге Нефть химиясе һәм нефть эшкәртү көллияте» дәүләт 

автоном һөнәри белем бирү учреждениесе филиалын бетерү тәртибен һәм 

вакытларын Россия Федерациясе Граждан кодексы нигезендә билгеләргә; 

өч эш көне эчендә «Н.В.Лемаев исемендәге Нефть химиясе һәм нефть эшкәртү 

көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе филиалын бетерү 

турында кабул ителгән карар хакындагы мәгълүматны теркәүче органга хәбәр 

итәргә; 

30 көн эчендә: 
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«Н.В.Лемаев исемендәге Нефть химиясе һәм нефть эшкәртү көллияте» дәүләт 

автоном һөнәри белем бирү учреждениесе уставына үзгәрешләр кертергә; 

«Н.В.Лемаев исемендәге Нефть химиясе һәм нефть эшкәртү көллияте» дәүләт 

автоном һөнәри белем бирү учреждениесе өчен дәүләт хезмәтләре күрсәтү буенча 

гамәлгә куючының дәүләт йөкләмәсенә тиешле үзгәрешләр кертергә; 

«Н.В.Лемаев исемендәге Нефть химиясе һәм нефть эшкәртү көллияте» дәүләт 

автоном һөнәри белем бирү учреждениесе филиалын бетерү буенча законнар белән 

каралган башка чараларны гамәлгә ашырырга, шулай ук «Н.В.Лемаев исемендәге 

Нефть химиясе һәм нефть эшкәртү көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем бирү 

учреждениесе филиалын бетерү нәтиҗәсендә эштән азат ителә торган 

хезмәткәрләргә гарантияләр һәм компенсацияләр бирүне Россия Федерациясе 

Хезмәт кодексы нигезендә тәэмин итәргә;  

түбәндәгеләрне Татарстан Республикасының Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 

министрлыгына кертергә: 

Татарстан Республикасы, Менделеевск муниципаль районы, Менделеевск 

шәһәре, Горький урамы, 3 нче А йорт адресы буенча урнашкан «Н.В.Лемаев 

исемендәге Нефть химиясе һәм нефть эшкәртү көллияте» дәүләт автоном һөнәри 

белем бирү учреждениесенә оператив идарә итү хокукында беркетелгән мөлкәт һәм 

Татарстан Республикасының Менделеевск муниципаль районында урнашкан, 

Татарстан Республикасының Менделеевск муниципаль районы милекенә 

тапшырылырга тиеш булган җир кишәрлекләре исемлеген. 

3. Татарстан Республикасының Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 

министрлыгына 120 көн эчендә Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән 

министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән исемлек нигезендә әлеге мөлкәтне һәм 

җир кишәрлекләрен Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының 

муниципаль милкенә тапшырырга. 

4. Татарстан Республикасының Финанс министрлыгына «2018 елга һәм  

2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында»  

2017 ел, 30 ноябрь, ТРЗ-85 нче Татарстан Республикасы Законына тиешле 

үзгәрешләр кертү турындагы тәкъдимнәрне Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетына билгеләнгән тәртиптә кертергә. 

 5. «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Татарстан 

Республикасының Икътисадый һәм социаль тикшеренүләр үзәге» дәүләт бюджет 

учреждениесенә, Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы 

белән берлектә, бу карарның 2 – 3 нче пунктларын үтәгәннән соң 30 көн эчендә 

Татарстан Республикасы һөнәри белем бирү оешмаларының норматив чыгымнарын 

билгели торган норматив хокук актларына аларны бу карарның 1 нче пункты 

нигезендә туры китерү өлешендә үзгәрешләр кертү турында тәкъдимнәр әзерләргә 

һәм аларны Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына кертергә.  
6. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасының 

Мәгариф һәм фән министрлыгына йөкләргә. 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


