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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Бердәм дәүләт имтиханын 

әзерләү һәм үткәрү эше өчен педагог 

хезмәткәрләренә компенсация турында» 

2017 ел, 10 октябрь, 785 нче карарына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Бердәм дәүләт 

имтиханын әзерләү һәм үткәрү эше өчен педагог хезмәткәрләренә компенсация 

турында» 2017 ел, 10 октябрь, 785 нче карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

карар исемендә «Бердәм дәүләт имтиханын» сүзләрен «Төп гомуми һәм урта 

гомуми белем бирүнең мәгариф программалары буенча дәүләт йомгаклау 

аттестациясен» сүзләренә алыштырырга; 

1 пунктның икенче һәм өченче абзацларында «Бердәм дәүләт имтиханын» 

сүзләрен «Төп гомуми һәм урта гомуми белем бирүнең мәгариф программалары 

буенча дәүләт йомгаклау аттестациясен» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Бердәм дәүләт имтиханын әзерләү һәм үткәрү эше 

өчен педагог хезмәткәрләренә компенсация түләү тәртибендә: 

тәртип исемендә «Бердәм дәүләт имтиханын» сүзләрен «Төп гомуми һәм урта 

гомуми белем бирүнең мәгариф программалары буенча дәүләт йомгаклау 

аттестациясен» сүзләренә алыштырырга; 

1 пунктта «бердәм дәүләт имтиханын» сүзләрен – «төп гомуми һәм урта 

гомуми белем бирүнең мәгариф программалары буенча дәүләт йомгаклау 

аттестациясен» сүзләренә, «БДИ» сүзен «ДЙА» сүзенә алыштырырга; 

3 пунктта «БДИ» сүзен «ДЙА» сүзенә алыштырырга; 

5 пунктның бишенче – җиденче абзацларында «БДИ» сүзен «ДЙА» сүзенә 

алыштырырга; 
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9 пунктның дүртенче абзацында «БДИ» сүзен «ДЙА» сүзенә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Бердәм дәүләт имтиханын әзерләү һәм үткәрү эше 

өчен муниципаль гомуми белем бирү оешмаларының педагог хезмәткәрләренә 

компенсация түләүгә Татарстан Республикасы бюджетыннан Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетларына башка бюджетара 

трансфертлар бирү тәртибендә: 

тәртип исемендә «Бердәм дәүләт имтиханын» сүзләрен «Төп гомуми һәм урта 

гомуми белем бирүнең мәгариф программалары буенча дәүләт йомгаклау 

аттестациясен» сүзләренә алыштырырга; 

1 пунктта «бердәм дәүләт имтиханын» сүзләрен – «төп гомуми һәм урта 

гомуми белем бирүнең мәгариф программалары буенча дәүләт йомгаклау 

аттестациясен» сүзләренә, «БДИ» сүзен «ДЙА» сүзенә алыштырырга; 

4 пунктта «БДИ» сүзен «ДЙА» сүзенә алыштырырга; 

5 пунктның дүртенче абзацында «БДИ» сүзен «ДЙА» сүзенә алыштырырга; 

8 пунктның бишенче һәм алтынчы абзацларында «БДИ» сүзен «ДЙА» сүзенә 

алыштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  


