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Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районында мәгариф өлкәсендә вәкаләтләрне чикләү 
турында Нигезләмә хакында " 2018 елның 21 
июнендәге 126 номерлы карарына үзгәрешләр кертү 
турында 
 
           Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты аныклау тәртибендә карар 
бирә 
           1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районында мәгариф өлкәсендә вәкаләтләрне 
чикләү турындагы Нигезләмә хакында» 2018 елның 21 июнендәге 126 номерлы 
карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
          1.1 киләсе редакциядә 3.1. - 1.8 яңа пунктлар белән тулыландырырга: 
         «3.1. Белем бирү учреждениеләрендә төп гомуми белем бирү программалары 
буенча һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп 
гомуми, урта гомуми белем бирүне оештыру (федераль дәүләт белем бирү 
стандартлары нигезендә төп гомуми белем программаларын гамәлгә ашыруны 
финанслар белән тәэмин итү вәкаләтләреннән тыш). 

«3.2. Белем бирү учреждениеләрендә балаларга өстәмә белем бирүне 
оештыру (финанс белән тәэмин итү Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимияте 
органнары тарафыннан гамәлгә ашырыла торган Балаларга өстәмә белем бирүдән 
тыш). 
         3.3. Муниципаль мәгариф системасының гомуми җитәкчелеге һәм системаның 
барлык структуралары эшчәнлеген координацияләү. 

4.4. Мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем бирү 
программалары буенча белем алырга тиешле балаларны исәпкә алуны оештыру.        
«4.5. Белем бирү учреждениеләрендә инвалидлар өчен шартлар тудыру, шулай ук 
кирәкле ярдәм күрсәтү. 

3.6. Алты яшькә җитмәгән яки сигез яшьтән өлкәнрәк булмаган башлангыч 
гомуми белем бирү программалары буенча уку өчен муниципаль мәгариф 
учреждениеләренә балаларны кабул итүгә рөхсәт бирү. 
"3.7. Педагогик һәм җитәкче кадрларны аттестацияләү эшен оештыру. 
"3.8. Дәүләт үрнәгендәге документлар бланкларын төп гомуми һәм урта гомуми белем 
турындагы документларны, уку һәм аларның дубликатларын, «аерым уңышлары 
өчен»медальләрен алу, саклау, бирү һәм исәпкә алуны гамәлгә ашыру.». 

mailto:adm-aznakay@mail.ru
mailto:adm-aznakay@mail.ru


1.2. 4.5 яңа пунктлар белән тулыландырырга. һәм 4.6. киләсе редакциядә: 
«4.5. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет 
палатасы һәм гамәлгә куючы белән килештереп, барлык дәрәҗәдәге бюджетлардан 
кергән устав эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен акчалата чаралар белән эш итү;         
4.6. Муниципаль заданиене, аның финанс тәэмин ителешен Формалаштыру һәм 
раслау, муниципаль милектән файдалану, файдалану һәм аның белән эш итүнең 
билгеләнгән тәртибен үтәүне контрольдә тотуны гамәлгә ашыру, шул исәптән 
билгеләнгән тәртиптә мөлкәтнең билгеләнеше һәм сакланышы буенча файдалануны 
контрольдә тоту, оператив идарә хокукында муниципаль учреждениеләргә 
беркетелгән артык файдаланылмый торган мөлкәтне тартып алу буенча чаралар 
күрү;». 
1.4. 3.1- 3.41  пунктларны - 3.34 3.9 пунктлар дип санарга; 
 1.5. 4.5. 4.24.пунктлар Пунктларны санау 4.7. - димәк 4.26. 
         2. Әлеге карарны “Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 
порталында” түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru һәм 
Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 
http://aznakayevo.tatar.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль районы 
башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Д. Р. 
Гыйләҗевка йөкләргә. 

 
 
 
 

   Җитәкче                                                                                  А.Х.Шәмсетдинов  

 
 


