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 КАРАР 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы муниципаль белем бирү 

оешмаларына карата мәгариф системасы мониторингын оештыру турында  

 

"Россия Федерациясендә мәгариф турында" 2012 елның 29 декабрендәге 273-ФЗ 

номерлы Федераль законның 97 статьясындагы 4 өлеше нигезендә һәм Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең "Мәгариф системасы мониторингын гамәлгә ашыру 

турында" 2013 елның 5 августындагы 662 номерлы карары белән расланган мәгариф 

системасы мониторингын гамәлгә ашыру кагыйдәләренең 7 һәм 8 пунктларын үтәү 

йөзеннән Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитеты 

КАРАР БИРӘ:  

 

1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы муниципаль белем бирү 

оешмаларына карата мәгариф системасы мониторингын оештыру тәртибен расларга. 

2.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Апас муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Л.Р.Сафинга йөкләргә. 

 

Җитәкче                                                                           А.Н. Гыйбадуллин        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кушымта 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы муниципаль белем бирү 

оешмаларына карата мәгариф системасы мониторингын оештыру тәртибе 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1.Әлеге Тәртип "Россия Федерациясендә мәгариф турында" 2012 елның 29 

декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 97 статьясындагы 4 өлеше 

нигезендә һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "мәгариф системасы 

мониторингын гамәлгә ашыру турында" 2013 елның 5 августындагы 662 номерлы 

карары белән расланган мәгариф системасы мониторингын гамәлгә ашыру 

кагыйдәләренең 7 һәм 8 пунктларын үтәү максатында эшләнгән (алга таба - 

кагыйдәләр). 

 

2. Мониторинг үткәрү процедуралары һәм сроклары 

 

2.1.Мониторингны Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф бүлеге (алга таба текст буенча-мәгариф бүлеге) 1 сентябрьгә 

кадәр елга бер тапкырдан да ким булмаган санда гамәлгә ашыра. 

2.2.Мониторинг мәгариф бүлеге чыгара торган акт (алга таба - мониторинг үткәрү 

турында акт) мониторинг башланган көнгә кадәр 7 эш көненнән дә соңга калмыйча 

гамәлгә ашырыла. 

Мониторинг үткәрү турында актның (мониторинг үткәрү турында акт кабул итү 

турында мәгълүмат) күчермәләре мәгариф бүлеге үзенә буйсынган мәгариф 

оешмаларына, Апас муниципаль районы Башкарма комитетының мәдәният бүлегенә 

(алга таба - мәдәният бүлегенә) һәм Апас муниципаль районы Башкарма 

комитетының яшьләр эшләре һәм спорт бүлегенә (алга таба-Яшьләр эшләре һәм 

спорт бүлегенә) күрсәтелгән акт кабул ителгән көннән 2 эш көне эчендә җибәрелә. 

Мәдәният бүлеге һәм яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге мониторинг үткәрү турында 

актның (мониторинг үткәрү турында акт кабул итү турында мәгълүмат) 

күчермәләрен мәгариф бүлегеннән акт (мәгълүмат) алган көннән соң 2 эш көне 

эчендә үзләренә караган мәгариф оешмаларына җибәрә. 

Мониторинг үткәрү турындагы Акт рәсми сайтта әлеге акт кабул ителгән көннән 

алып 2 эш көне эчендә урнаштырыла. 

2.3.Мәгариф бүлеге, мәдәният бүлеге һәм яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге үз 

компетенциясе чикләрендә мониторинг үткәрү өчен кирәкле мәгълүматларны үз 

вакытында тапшыруны тәэмин итә. 

2.4.Мәгариф бүлеге, ведомство карамагындагы Белем Бирү Оешмасы мониторинг 

үткәрү өчен кирәкле мәгълүматларны мәгариф бүлегенә мониторинг үткәрү турында 

акт алган көннән алып 5 эш көне эчендә тапшыра (мониторинг үткәрү турында акт 

кабул итү турында мәгълүмат алу). 

Мәдәният бүлеге яки Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге карамагындагы Белем Бирү 

Оешмасы мониторинг үткәрү өчен кирәкле мәгълүматны мәдәният бүлегенә яки 

Яшьләр эшләре һәм спорт бүлегенә мониторинг үткәрү турында акт алган көннән 



соң 5 эш көне эчендә тапшыра (мониторинг үткәрү турында акт кабул итү турында 

мәгълүмат алу). 

Мәгариф бүлеге, мәдәният бүлеге һәм яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге, мониторинг 

үткәрү өчен кирәкле мәгълүматлар, мәгариф оешмасы тарафыннан җибәрелә торган 

мәгълүматларның нигезле булуын һәм дөреслеген раслый торган документлар 

(документлар күчермәләре), мәгариф оешмасы тарафыннан элек җибәрелгән 

белешмәләрне аныклауны таләп итәргә хокуклы. Белем бирү оешмасы дәвамында 2 

эш көне алганнан соң соратып алу башкара запрос яки тәкъдим итә мотивированное 

язмача җавап алу мөмкинлеге булмау турындагы таләпне үтәү. 

2.5.Мәдәният бүлеге һәм яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге үз карамагындагы 

мәгариф оешмалары тарафыннан тәкъдим ителгән мониторинг үткәрү өчен кирәкле 

мәгълүматлар җыю, эшкәртү һәм анализлый. Гомумиләштерелгән мәгълүматны 

мәдәният бүлеге һәм яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге мәгариф бүлегенә җибәрә. 

Мәдәният бүлеге һәм яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге мәгариф бүлеге соравы 

буенча мәгариф бүлегенә мөрәҗәгать алган көннән алып 2 эш көне эчендә мәгариф 

оешмаларыннан кергән мәгълүмат һәм документлар күчермәләрен җибәрә. 

2.6.Мәгариф бүлеге Апас муниципаль районы җирле үзидарә органнарыннан һәм 

муниципаль учреждениеләрдән, дәүләт хакимияте органнарыннан, башка 

учреждениеләр һәм оешмалардан мониторинг үткәрү максатларында кирәкле 

мәгълүматны һәм документларны (документлар күчермәләрен) соратып алырга 

хокуклы. 

Апас муниципаль районы җирле үзидарә органнары һәм муниципаль 

учреждениеләре 7 эш көне дәвамында мәгариф бүлегенә сорошланган мәгълүмат 

һәм документлар (документлар күчермәләре) яки аларны тәкъдим итү буенча 

дәлилләнгән язмача баш тарту тәкъдим итәләр. 

2.7.Мәгариф бүлеге Федераль статистик күзәтү, тикшерүләр, шул исәптән 

социологик тикшерүләр, Апас муниципаль районы муниципаль мәгариф 

оешмаларының Мәгариф эшчәнлеген, Апас муниципаль районы муниципаль 

мәгариф оешмаларының рәсми сайтларында "Интернет" мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрендә урнаштырылган мәгълүмат, массакүләм мәгълүмат 

чараларында бастырылган мәгълүмат, шулай ук мәгариф бүлегенә оешмалардан һәм 

гражданнардан кергән мәгълүмат нигезендә мониторинг үткәрә, Кагыйдәләрнең 4 

пунктында күрсәтелгән исемлектә каралган, мониторинг уздыру өчен кирәкле 

мәгълүматлар һәм мәдәният бүлеге һәм яшьләр эшләре буенча спорт бүлеге 

әзерләгән гомумиләштерелгән мәгълүмат. 

2.8.Мәгариф бүлеге законнарда билгеләнгән тәртиптә башка оешмаларны җәлеп 

итеп мониторинг үткәрергә хокуклы. 

2.9.Мәгариф бүлеге мәгариф системасы торышын һәм үсеш перспективаларын 

үткәргән анализ нәтиҗәләрен ел саен рәсми сайтта Россия Федерациясе Мәгариф 

һәм фән Министрлыгы билгеләгән форма буенча йомгаклау хисаплары рәвешендә 

бастырып чыгара (алга таба - йомгаклау хисаплары), елына 1 тапкырдан да ким 

түгел. 

2.10.Мәгариф бүлеге ел саен, 25 октябрьдән дә соңга калмыйча, Татарстан 

Республикасы башкарма хакимиятенең вәкаләтле органнарына йомгаклау 

отчетларын тәкъдим итә. 

 



3. Мониторинг күрсәткечләре 

 

3.1.Мониторинг РФ Мәгариф һәм фән министрлыгының "мәгариф системасы 

мониторингы күрсәткечләрен раслау турында" 2017 елның 22 сентябрендәге 955 

номерлы боерыгы белән билгеләнгән күрсәткечләр буенча үткәрелә. 


