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«Әлмәт физик культура көллияте» 

дәүләт автоном һөнәри белем бирү 

учреждениесен Татарстан Республи-

касының Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы карамагына тапшыру һәм 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Әлмәт физик культура 

техникумы» урта һөнәри белем бирү 

автоном учреждениесен оештыру 

турында» 2007 ел, 30 ноябрь, 676 нчы 

карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

«Физик культура һәм спорт» юнәлеше буенча белгечләр әзерләүне оештыру, 

шулай ук  «Әлмәт физик культура көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем бирү 

учреждениесенең уку-укыту-матди базасын рациональ файдалану максатларында, 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. 2018 елның 1 сентябреннән «Әлмәт физик культура көллияте» дәүләт 

автоном һөнәри белем бирү учреждениесе (алга таба – Учреждение) функцияләрен 

һәм гамәлгә куючы вәкаләтләрен Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт  

министрлыгы гамәлгә ашыра дип билгеләргә. 

2. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт  министрлыгынга 30 көн 

эчендә Учреждение уставына үзгәрешләр кертергә һәм законнарда билгеләнгән 

тәртиптә дәүләт теркәвенә куюны тәэмин итәргә. 

3. Татарстан Республикасы Финанс министрлыгына «2018 елга һәм  

2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында»  

Татарстан Республикасы Законына тиешле үзгәрешләр кертү хакындагы 

тәкъдимнәрне Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына билгеләнгән 

тәртиптә кертергә. 

4. «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Татарстан 

Республикасының Икътисадый һәм социаль тикшеренүләр үзәге» дәүләт бюджет 
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учреждениесенә, Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт  министрлыгы 

белән берлектә, Учреждение уставына кертелә торган үзгәрешләрне раслаганнан соң 

60 көн эчендә Учреждениенең дәүләт хезмәтләре (эшләре) күрсәтүгә норматив 

чыгымнарын эшләргә һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына 

раслауга кертергә.  

5. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Әлмәт физик культура 

техникумы» урта һөнәри белем бирү автоном учреждениесен оештыру турында» 

2007 ел, 30 ноябрь, 676 нчы карарына (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2008 ел,  8 май, 294 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 

алып) түбәндәге үзгәрешне кертергә: 

2 һәм 4 пунктлар үз көчен югалткан дип танырга. 

6. Бу карарның 5 пункты 2018 елның 1 сентябреннән үз көченә керә дип 

билгеләргә. 
7. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы Яшьләр 

эшләре һәм спорт  министрлыгына йөкләргә. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


