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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республи-

касының гомуми белем бирү 

оешмаларында белем бирү һәм тәрбия 

чорында балигъ булмаганнарга беренчел 

медик-санитар ярдәм күрсәтү шартлары 

турында нигезләмәне раслау хакында» 

2017 ел, 7 декабрь, 952 нче карарына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының гомуми белем бирү оешмаларында белем бирү һәм тәрбия 

чорында балигъ булмаганнарга беренчел медик-санитар ярдәм күрсәтү шартлары 

турында нигезләмәне раслау хакында» 2017 ел, 7 декабрь, 952 нче карарына 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

исемендә «гомуми белем бирү» сүзләрен «белем бирү» сүзләренә 

алмаштырырга; 

1 пунктта «гомуми белем бирү» сүзләрен «белем бирү» сүзләренә 

алмаштырырга;  

2 пунктта «гомуми белем бирү» сүзләрен «белем бирү» сүзләренә 

алмаштырырга;  

3 пунктның икенче һәм өченче абзацларында «гомуми белем бирү» сүзләрен 

«белем бирү» сүзләренә алмаштырырга;  

4 пунктта «гомуми белем бирү» сүзләрен «белем бирү» сүзләренә 

алмаштырырга;  
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әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының гомуми белем бирү 

оешмаларында белем бирү һәм тәрбия чорында балигъ булмаганнарга беренчел 

медик-санитар ярдәм күрсәтү шартлары турында нигезләмәдә: 

исемендә «гомуми белем бирү» сүзләрен «белем бирү» сүзләренә 

алмаштырырга; 

1 пунктта «Татарстан Республикасы гомуми белем бирү оешмалары» сүзләрен 

«төп гомуми белем бирү программаларын, урта һөнәри белем бирү 

программаларын, бакалавриат программаларын, специалитет программаларын, 

магистратура программаларын гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы мәгариф 

оешмалары, физик культура һәм спорт өлкәсендә өстәмә һөнәри белем бирү 

программалары һәм сәнгать өлкәсендә һөнәри белем бирү программалары (алга таба 

– мәгариф оешмалары)» сүзләренә алмаштырырга.»; 

2 пунктта «гомуми белем бирү» сүзләрен «белем бирү» сүзләренә 

алмаштырырга; 

3 пунктта: 

беренче – өченче абзацларда тиешле саннарда һәм килешләрдә «гомуми белем 

бирү» сүзләрен тиешле саннарда һәм килешләрдә «белем бирү» сүзләренә 

алмаштырырга; 

3 пунктның дүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«белем бирү оешмасында медицина эшчәнлеген гамәлгә ашыру шартларын 

булдыру өчен техник мөмкинлекләр булмаганда (тиешле биналар бүлеп бирү, шул 

исәптән белем бирү оешмалары биналарын реконструкцияләү һәм үзгәртеп кору 

юлы белән дә) медицина оешмасының медицина хезмәткәрләре тарафыннан  

медицина оешмасы  бүлмәләрендә (территориаль принцип буенча).»; 

4 пунктта тиешле саннарда һәм килешләрдә «гомуми белем бирү» сүзләрен 

тиешле саннарда һәм килешләрдә «белем бирү» сүзләренә алмаштырырга; 

5 пунктта «гомуми белем бирү» сүзләрен «белем бирү» сүзләренә 

алмаштырырга; 

6 пунктта «гомуми белем бирү» сүзләрен «белем бирү» сүзләренә 

алмаштырырга; 

7 пунктта тиешле саннарда һәм килешләрдә «гомуми белем бирү» сүзләрен 

тиешле саннарда һәм килешләрдә «белем бирү» сүзләренә алмаштырырга; 

8 пунктта «гомуми белем бирү» сүзләрен «белем бирү» сүзләренә 

алмаштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                      А.В.Песошин 
 

 


