
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ЛАИШЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Чернышевского ул., д.23, г.Лаишево
422610

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЛАЕШ МУНИЦИПАЛЬ

РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

 Чернышевский урамы, 23 нчейортЛаеш
ш. 422610

Тел: 8-(84378) -2-52-28 Факс: 8-(84378) -2-54-34
e-mail: Ispolkom.Laishevo@tatar.ru

 2019 нчы елның 22 нче апреле                                              № 955
                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы мәгариф идарәсе»
муниципаль казна учреждениесе турындагы Нигезләмәне раслау 

яңа редакциядә

«Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарә  оештыруның  гомуми

принциплары  турында»  2003  елның  6  октябрендәге  131  -  ФЗ  номерлы

Федераль  законның  41  статьясындагы  3  өлеше,  «Россия  Федерациясендә

мәгариф турында» 2012 елның 29 декабрендәге 273 - ФЗ номерлы Федераль

законның 9 статьясындагы 1 нче өлеше нигезендә карар бирәм:

1.  Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинетының  «Татарстан

Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  мәгариф  идарәсе»  муниципаль

казна учреждениесе турында Нигезләмәне яңа редакциядә расларга.

2."Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  мәгариф

идарәсе»  башлыгы  Шәрипова  Гөлнара  Хәкимулла  кызына  билгеләнгән

тәртиптә  учреждение  Положениесенә  үзгәрешләр  кертергә  һәм  дәүләт

теркәве турында гариза биргәндә гариза бирүче булырга тиеш.

3.  Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә

Татарстан  Республикасы хокукый мәгълүмат  рәсми  порталында  түбәндәге

адрес  буенча  бастырып  чыгарырга:  http://pravo.tatarstan.ru  һәм  Интернет

мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә  Лаеш  муниципаль  районының

рәсми  сайтында  түбәндәге  адрес  буенча:  http://laishevo.tatarstan.ru

урнаштырырга.

http://laishevo.tatarstan.ru/


4.  Әлеге  карар  рәсми  басылып  чыкканнан  соң  (халыкка  игълан

ителгәннән соң) үз көченә керә. 

5.  Әлеге  карарның  үтәлешен  контрольдә  тотуны  район  Башкарма

комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары А. Г. Карсаловка йөкләргә.

          

Җитәкче                                                                                  М.В.Фадеев
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НИГЕЗЛӘМӘ
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муниципаль учреждениесе карары белән
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Лаеш муниципаль районы Башкарма 
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Татарстан Республикасы

2019 ел.

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘ

1.1.  "Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  мәгариф
идарәсе  «муниципаль  казна  учреждениесе  (алга  таба  -  Идарә)  Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты формасындагы
муниципаль  казна  учреждениесе  рәвешендә  оештырылган  тармак  органы
булып тора, аны гамәлгә куючы-Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районы Башкарма комитеты.

1.2. «ТР Лаеш муниципаль районы» муниципаль берәмлеге исеменнән
идарәне  гамәлгә  куючы  функцияләрен  ТР  Лаеш  муниципаль  районы
Башкарма комитеты башкара.

 Гамәлгә  куючының  тулы  исеме:  «Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль районы Башкарма комитеты»муниципаль учреждениесе.

 Гамәлгә  куючының  кыскартылган  исеме:  "ТР  Лаеш  муниципаль
районы Башкарма комитеты «МУ.

Оештыру-хокукый форма – муниципаль учреждение.
Гамәлгә куючының урнашу урыны адресы: 422610, Россия, Татарстан

Республикасы,  Лаеш  муниципаль  районы,  «Лаеш  шәһәре»  муниципаль
берәмлеге, Чернышевский урамы, 23 йорт.  

1.3.  Оештыру  -  хокукый  рәвешләрнең  гомумроссия  классификаторы
(ОКОПФ)  нигезендә  Идарә  муниципаль  казна  учреждениесе  булып  тора,
юридик зат хокукларына ия һәм әлеге Нигезләмә нигезендә эш итә. Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  финанс  идарәсендә  мөстәкыйль
балансына,  шәхси  счетларына  (билгеләнгән  тәртиптә  казначылык
органнарында  шәхси  счетлар  ачарга  хокуклы),  «Татарстан  Республикасы



Лаеш  муниципаль  районы»  муниципаль  берәмлеге  гербы,  штамп  һәм  үз
исеме язылган бланк сурәте төшерелгән матбугат бар. 
1.4. Идарә Исеме:

1.4.1.  Тулы:  "Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы
мәгариф идарәсе «муниципаль казна учреждениесе. 

1.4.2. Кыскартылган: "ТР Лаеш муниципаль районы мәгариф идарәсе»
1.4.3.  Муниципаль  казна  «Татарстан  Республикасыны  муниципальփ

казна  учреҗдениесе»Татарстан  Республикасы  муниципальփ
Районынынынынынының мэгарифбулеге".փ

1.4.4.  Татар  телендә  кыскартылган  исем:  МКУ  «Лаиш  районнар
мэгарифбулеге». 

1.5.  Идарәнең  урнашу  урыны  адресы:  422610,  Россия,  Татарстан
Республикасы, Лаеш шәһәре, Горький урамы, 36а йорт.

1.6.  Икътисадый  эшчәнлек  төрләренең  гомумроссия  классификаторы
(ОКВЭД) нигезендә эшчәнлекнең төп төрен гамәлгә ашыра: 84.11 «гомуми
характердагы  мәсьәләләр  буенча  дәүләт  идарәсе  һәм  җирле  үзидарә
органнары эшчәнлеге». 

1.7. Үз эшчәнлегендә район башлыгы – Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль районы Советы Рәисе, Лаеш шәһәре башлыгы хисап тотты.

1.8.  Идарә  ведомство  карамагындагы  муниципаль  белем  бирү
оешмаларының  юридик  затлар  булган  йөкләмәләре  буенча  җаваплылыкка
тартмый, шулай ук бу оешмалар кебек үк идарә йөкләмәләре буенча җавап
бирми.

1.9. Идарәне идарә башлыгы җитәкли, ул район башлыгы – Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Советы  Рәисе,  Лаеш  шәһәре
башлыгы итеп билгеләнә һәм вазыйфадан азат ителә.

1.10.  Идарә  оператив  идарәсендә  аерымланган  милек  бар,  аның
карамагында булган акча чаралары белән үз йөкләмәләре буенча җавап бирә,
үз исеменнән милек һәм шәхси милек булмаган хокукларны сатып алырга
һәм тормышка ашырырга,  вазифаларны үтәргә,  судта  дәгъвачы һәм җавап
бирүче булырга мөмкин. 

1.11.  Идарә  үз  эшчәнлегендә  Россия  Федерациясе  Конституциясе,
федераль  законнар,  Россия  Федерациясе  Президенты  указлары  һәм
боерыклары,  Россия  Федерациясе  Хөкүмәте  карарлары  һәм  боерыклары,
Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгы боерыклары, Татарстан
Республикасы  Законнары,  Татарстан  Республикасы  Президенты  указлары
һәм  боерыклары,  Татарстан  Республикасы  Хөкүмәте  карарлары  һәм
боерыклары,  Татарстан  Республикасы  Мәгариф  һәм  фән  министрлыгы
боерыклары,  «Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  "
муниципаль берәмлеге Уставы белән эш итә», муниципаль хокукый актлар,
шулай ук әлеге Нигезләмә.



2. МАКСАТ ҺӘМ БУРЫЧЛАР
2.1. Идарә эшчәнлегенең максатлары булып мәгариф өлкәсендә Кеше

хокуклары  һәм  ирекләренең  дәүләт  гарантияләрен  тәэмин  итү,  мәгарифкә
хокукны  гамәлгә  ашыру  өчен  шартлар  тудыру,  Татарстан  Республикасы
Лаеш муниципаль районы территориясендә мәгариф системасының нәтиҗәле
эшләвен һәм үсешен тәэмин итү тора.

2.2. Идарәнең төп бурычлары булып тора: 
Санитар врачының " санпин 2.2.1. муниципаль мәгариф оешмаларында

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)); муниципаль мәгариф оешмаларында балаларга
өстәмә  белем  бирүне  оештыру  (финанс  белән  тәэмин  итү  Татарстан
Республикасы  дәүләт  хакимияте  органнары  тарафыннан  гамәлгә  ашырыла
торган Балаларга өстәмә белем бирүдән тыш));

 2.2.2. муниципаль мәгариф оешмаларында балаларны карау һәм карау,
балаларны карап тоту өчен шартлар тудыру;

 2.2.3.  каникул  вакытында  балаларның  ялын  һәм  сәламәтләндерүен
оештыру; 

2.2.4.  муниципаль  белем  бирү  оешмалары  биналарын  һәм
корылмаларын  карап  тотуны,  алар  янындагы  территорияләрне
төзекләндерүне тәэмин итү;

 2.2.5. балигъ булмаганнарның күзәтүчесезлеген һәм хокук бозуларын
профилактикалауны тәэмин итү.

3. ФУНКЦИЯЛӘРЕ

Идарә үзенә  йөкләнгән бурычлар  нигезендә  түбәндәге  функцияләрне
башкара:

 3.1.  Муниципаль  белем  бирү  оешмаларын  оештырганда,  үзгәртеп
корганда, үзгәртү, бетерү функцияләрен һәм вәкаләтләрен башкара.

 3.2. Мәгариф оешмаларын һәм Идарә карамагындагы балаларны төзү
һәм  үстерү  максатларында  билгеләнгән  балалар  өчен  социаль
инфраструктура барлыкка китерүче оешмаларны үзгәртеп кору яки бетерү,
мәгариф  оешмалары  тарафыннан  беркетелгән  муниципаль  милек
объектларын арендага бирү, шулай ук реконструкцияләү, модернизацияләү,
балалар  өчен  социаль  инфраструктура  объектларын  билгеләү  яки  бетерү
турында Карар кабул итү нәтиҗәләрен бәяләү комиссиясе каравына тәкъдим
итә,  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  «муниципаль
берәмлеге  милке  булып  санала  һәм  Идарә  карамагындагы  оешмалардан
файдалануда  булган  тәкъдимнәр  һәм  аларны  үзгәртеп  кору,  бетерү,



модернизацияләү, реконструкцияләү, үзгәртү буенча кирәкле материаллар.  
3.3. «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы» муниципаль

берәмлеге  территориясендә  яшәүче һәм һәр дәрәҗәдәге  гомуми белем алу
хокукына ия балалар исәбен алып бара, һәм ата-аналар (законлы вәкилләр)
тарафыннан билгеләнгән белем алу формаларын алып бара.

3.4. Муниципаль белем бирү оешмаларына финанс, милек, мәгълүмати,
консультация ярдәме күрсәтә.  Финанс ярдәме күрсәтү Россия Федерациясе
законнары  нигезендә  федераль  бюджет,  Россия  Федерациясе  субъектлары
бюджетлары, җирле бюджет ассигнованиеләре исәбеннән субсидияләр бирү
юлы белән гамәлгә ашырыла.

3.5.  Ведомство  буйсынуындагы  белем  бирү  оешмаларында:  -
инспекторлык һәм контроль-ревизия эше; - бухгалтерлык исәбе, хисаплылык
торышын  тикшерүне  гамәлгә  ашыра;  -  ведомство  эчендәге  финанс
контролен,  шул  исәптән  тиешле  бюджетлардан  бүлеп  бирелә  торган
акчаларның  максатчан  тотылышын  гамәлгә  ашыра;  -  мәгариф оешмалары
тарафыннан  гражданнарны муниципаль  белем  бирү  оешмасына  кабул  итү
тәртибен  үтәүне  тикшереп  тора;  -  лицензияләрдә  белем  бирү  эшчәнлеген
гамәлгә  ашыру  хокукына  каралган  шартлар  үтәлешен  контрольдә  тота;;  -
балигъ  булмаганнарны  мәгариф  һәм  тәрбияләү  өлкәсендә  Россия
Федерациясе  законнарын,  Татарстан  Республикасы  законнарын  һәм
«Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы»  муниципаль
берәмлегенең норматив хокукый актларын үтәүне контрольдә тоту; Мәгариф
өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру максатларында муниципаль белем
бирү  оешмалары  эшчәнлеген  планлаштыру  һәм  контрольдә  тоту;  -
муниципаль мәгариф оешмасы тарафыннан беркетелгән аеруча кыйммәтле
күчемле  һәм  Күчемсез  мөлкәтнең  сакланышын  һәм  нәтиҗәлелеген
контрольдә тоту.

 3.6. Балаларны тәрбияләүдә, аларның физик һәм психик сәламәтлеген
саклауда  һәм  ныгытуда,  шәхси  сәләтләрен  үстерүдә  һәм  аларны
камилләштерү буенча балигъ булмаган балаларның ата-аналарына (законлы
вәкилләренә) ярдәм күрсәтә. 

3.7.  Балигъ  булмаганнарның  күзәтүчесезлеген  һәм  хокук  бозуларын
профилактикалау  системасы  органнары  һәм  оешмалары  белән  барлык
укучылар өчен дә төп гомуми белем алу өчен шартлар тәэмин итү буенча
хезмәттәшлек итә. 

3.8.  Белем бирү оешмасы эшчәнлеге  туктатылган,  аның лицензиясен
юкка  чыгарган  (гамәлдә  булу  вакыты  чыккан),  аның  тиешле  белем  бирү
программасы  буенча  дәүләт  аккредитациясе  алган  балигъ  булмаган
укучыларның  ата-аналары  (законлы  вәкилләре)  ризалыгы  белән  тиешле
дәрәҗәдәге һәм юнәлештәге белем бирү программалары буенча белем бирү
эшчәнлеген гамәлгә ашыручы башка оешмаларга күчерелүен тәэмин итә.

 3.9.  Татарстан  Республикасы Лаеш муниципаль районы җирлекләре
арасында  төп  гомуми  белем  бирү  программаларын  гамәлгә  ашыручы



муниципаль  белем  бирү  оешмаларында  укучыларны  түләүсез  йөртүне
оештыра. 

3.10.  Белем  алу,  мәктәпкәчә,  башлангыч  гомуми,  төп  гомуми,  урта
гомуми  белем  алуга  гражданнарның  ихтыяҗларын  канәгатьләндерү
мөмкинлекләрен  киңәйтү  өчен  тиешле  социаль-икътисадый  шартлар
булдыра.
 3.11.  Мөмкинлекләре  чикләнгән  затларга  белем  алу  өчен  кирәкле
шартлар тудыра, шул исәптән сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән затларга
инклюзив белем бирүне оештыру юлы белән. 

3.12. Уку - укыту һәм фәнни-тикшеренү эшчәнлеге өлкәсендә, фәнни-
техник һәм сәнгать иҗатында, физик культура һәм спорт өлкәсендә югары
дәрәҗәдәге интеллектуаль үсеш һәм иҗади сәләтләрен күрсәткән укучыларга
ярдәм күрсәтә.

 3.13. Балигъ булмаган балага дисциплинар җәза чарасы сыйфатында
ата-аналар  (законлы  вәкилләре)  белән  берлектә  дисциплинар  җәза  бирү
чарасы  буларак  акча  күчерелгән  очракта,  балигъ  булмаганнарга  гомуми
белем бирүне тәэмин итүче чаралар күрә.

 3.14.  Муниципаль  белем  бирү  оешмасында  буш  урыннар  булмауга
бәйле рәвештә гражданин яшәү территориясе беркетелгән муниципаль белем
бирү оешмасында урын бирүдән баш тарткан очракта,  белем алучы башка
муниципаль белем бирү оешмасына урнашу мәсьәләсен хәл итә.

 3.15.  Татарстан  Республикасы  Мәгариф  һәм  фән  министрлыгының
дәүләт  граждан  хезмәткәрләре  тарафыннан  эш  вакытында  үз-үзен  тоту
кагыйдәләренең  үтәлүе  һәм  бәхәсле  очракларны  җайга  салу  буенча
комиссиясе  "Интернет"  челтәрендәге  рәсми  сайтларда  гражданнарның
оешмаларның белем бирү эшчәнлеге сыйфаты турында фикерләрен белдерү
мөмкинлеген  тәэмин итә.  Ел  саен  йомгаклау  (еллык)  хисаплар  рәвешендә
бастырып чыгара һәм "Интернет" челтәрендә рәсми сайтларда белем бирүнең
торышын һәм үсеш перспективаларын анализлый.

 3.16.  Мәгариф  системасы  турында  мәгълүматның  ачыклыгын  һәм
һәркем өчен  ачык булуын тәэмин итә.  Мәгариф системасы мониторингын
гамәлгә ашыра.

 3.17.  Тапшырылган  вәкаләтләр  кысаларында  эш  бирүченең
муниципаль белем бирү оешмалары җитәкчеләренә карата хокукларын һәм
бурычларын гамәлгә ашыра.

 3.18.  Мәгариф  өлкәсендә  муниципаль  программалар  эшли  һәм
тормышка ашыра. Үз компетенциясе чикләрендә муниципаль инвестицион,
максатчан программаларны һәм мәгариф өлкәсендәге проектларны эшләүдә
һәм  тормышка  ашыруда  катнаша,  программаларның,  проектларның,
эшләрнең һәм тикшеренүләрнең заказчысы булып тора.

 3.19.  Муниципаль  белем  бирү  оешмасы  эшчәнлегенең  төп  төрләре
нигезендә  муниципаль  хезмәт  күрсәтүгә  муниципаль  биремне  (алга  таба
муниципаль  йөкләмә)  сыйфатлы  һәм  күләм  күрсәткечләре  системасын



билгеләү юлы белән төзи (билгеләү юлы белән)  һәм раслый.  Муниципаль
биремнең үтәлешен финанслар белән тәэмин итә.

 3.20.  Муниципаль  белем  бирү  оешмаларының  кадрлар  составы
турында  мәгълүматлар  банкын  төзи,  белгечләрне  әзерләүгә  һәм  яңадан
әзерләүгә заказ бирә, мәгариф системасында эшләүче белгечләрне максатчан
әзерләүгә (яңадан әзерләүгә) ике яклы һәм/яки күп яклы килешүләр төзи.  

3.21.  Үз  вәкаләтләре  чикләрендә  Дәүләт  йомгаклау  аттестациясен
оештыруда катнаша.

3.22. Балаларның ял һәм сәламәтләндерү хокукын тәэмин итү буенча
чараларны тормышка ашыра; балигъ булмаганнарның җәйге ялын, ялын һәм
мәшгульлеген оештыруда катнаша.

3.23. Мәгариф оешмаларында дәресләрне кыюсыз сәбәпләр аркасында
үткәрмәүче яки системалы рәвештә үткәрмәүче балигъ булмаган балаларның
исәбен алып бара.

3.24. Мәгариф оешмалары эше практикасына балигъ булмаганнарның
закон  нигезендә  үз-үзен  тотышын  формалаштыруга  юнәлдерелгән
программалар һәм методикалар эшли һәм кертә.

3.25.  Гомуми  белем  бирү  оешмаларында  белем  алучы  наркотик
чараларны  һәм  психотроп  матдәләрне  законсыз  куллануны  иртә  ачыклау
буенча чаралар үткәрүне тәэмин итә.

3.26.  Идарә  компетенциясе  мәсьәләләре  буенча  район  башлыгы  –
Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Советы  Рәисе,  Лаеш
шәһәре башлыгы йөкләмәләрен үти.

3.27.  Идарә  вәкаләтләрен  гамәлгә  ашыруга  бәйле  чыгымнар  буенча
бюджет акчаларын баш бүлүче булып тора.

3.28.  Бухгалтер,  статистика  һәм  башка  хисаплылыкны  алып  бара,
дәүләт  органнарына  һәм  җирле  үзидарә  органнарына  кирәкле
мәгълүматларны һәм мәгълүматны билгеләнгән тәртиптә тапшыра.

3.29. Расланган эш номенклатурасы нигезендә Идарәнең архив эшләрен
формалаштыра һәм саклауга тапшыра.

3.30.  Идарә  компетенциясенә  керә  торган  мәсьәләләр  буенча  дәүләт
органнары, җирле үзидарә органнары, оешмалар белән хезмәттәшлек итә.

 3.31.  Идарә  компетенциясенә  керә  торган  мәсьәләләр  буенча
конференцияләр,  киңәшмәләр,  семинарлар  һәм  башка  оештыру-методик
чаралар әзерли. 3.32. Балигъ булмаган, вазыйфаи затларның, оешмаларның
һәм башка  гражданнарның  бала  хокукларын  һәм  законлы мәнфәгатьләрен
бозганда,  шул  исәптән  ата-аналарның  (шуларның  берсе)  тәрбияләү,
балаларны укыту яки ата-ана хокукыннан явыз ният белән файдаланганда,
мөрәҗәгатьләре буенча чаралар күрә һәм күрә.

3.33.  Мәгариф  чыгымнары  өлешендә  Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль районы бюджетын формалаштыру буенча тәкъдимнәр әзерли.

3.34. Идарә башлыгы Уставларны раслау, шулай ук аларга, муниципаль
белем  бирү  оешмаларына  үзгәрешләр  кертү  турындагы  карарларны



килештерә.
3.35.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма

комитеты тарафыннан билгеләнгән таләпләр нигезендә муниципаль мәгариф
оешмасының финанс - хуҗалык эшчәнлеге планын төзү һәм раслау тәртибен
билгели.  Муниципаль  белем  бирү  оешмаларының  финанс-хуҗалык
эшчәнлеге планнарын, бюджет сметаларын раслый.

3.36.  Муниципаль  мәгариф  системасында  эшләүче  муниципаль
мәгариф  оешмаларының  педагогик  һәм  җитәкче  хезмәткәрләренең,  башка
хезмәткәрләрнең квалификацияләрен күтәрүне координацияли.

3.37.  Муниципаль  белем  бирү  оешмасы  тарафыннан  гамәлгә  куючы
тарафыннан  беркетелгән  аеруча  кыйммәтле  күчемле  мөлкәт  исемлеген
раслый;  мәгариф  оешмасы  тарафыннан  мондый  мөлкәтне  сатып  алуга
гамәлгә куючы тарафыннан бүлеп бирелгән акчалар хисабына (алга таба -
аеруча  кыйммәтле  күчемле  мөлкәт)  Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль районы Башкарма комитеты билгеләгән тәртиптә раслый.

3.38.  Мәгариф  оешмасы  тарафыннан  гамәлгә  куючы  яисә  мәгариф
оешмасы тарафыннан сатып алынган  мондый мөлкәт сатып алуга  гамәлгә
куючы  тарафыннан  бүлеп  бирелгән  акчалар  хисабына  беркетелгән  аеруча
кыйммәтле күчемле мөлкәт белән эш итүне килештерә.

3.39. Ведомство буйсынуындагы белем бирү оешмалары җитәкчеләре
һәм җитәкчеләре вазыйфасына кандидатлар өчен аттестация уздыру тәртибен
һәм срокларын билгели.

3.40.  Бюджет  оешмасы  билгеләнгән  муниципаль  заданиедән  тыш,
шулай  ук  федераль  законнарда  билгеләнгән  очракларда  билгеләнгән
чикләрдә  эшләрне  башкарган,  хезмәт  күрсәткән  (бюджет  оешмасы
эшчәнлегенең төп төрләренә керә торган) өчен түләүне билгеләү тәртибен
билгели 
муниципаль  биремне  гражданнар  һәм  юридик  затлар  өчен  бер  үк  төрле
хезмәт күрсәтү шартларында да түләп башкарырга.

3.41. Муниципаль милек булып торган һәм барлыкка килгән мөлкәтнең
аерымлыгын яки сатып алуын Мәгариф, үсеш, ял итү һәм сәламәтләндерү
максатларына бәйле булган үзгәрешләр тәртибен билгели.

3.42.  Бюджет  оешмалары  тарафыннан  эре  килешүләр  төзүне  алдан
килештерә.

3.43.  Ведомство  буйсынуындагы  бюджет  оешмаларының  әлеге
оешмаларның һәм кызыксынган затларның кызыксынуы каршылыгы булган
очракта килешүләрен хуплый.

3.44. Муниципаль хокукый актларны раслый: - мәктәпкәчә белем бирү
оешмаларында  балаларны  карап  тоту  һәм  караган  өчен  ата-аналардан
(законлы вәкилләрдән) алына торган түләү күләмен билгеләү буенча; - ата-
аналардан  (законлы  вәкилләрдән)  белем  бирү  оешмаларында  балаларны
карап  тоту  өчен  алына  торган  түләү  күләмен  билгеләү  буенча,  шулай  ук
озайтылган көн төркемнәрендә балаларны карап тоту һәм карау өчен түләү



күләмен билгеләү буенча; - муниципаль белем бирү оешмаларын Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының  конкрет  территорияләренә
беркетү буенча; - укучыларны җирле бюджетның бюджет ассигнованиеләре
исәбеннән  туклану  белән  тәэмин  итү  очракларын  һәм  тәртибен  билгеләү
буенча;  -  әлеге  затларны  кызыксындыруның  күренекле  сәләтен  күрсәткән
затлар өчен махсус акчалата бүләкләү һәм башка кызыксындыру чараларын
билгеләү  буенча;-психологик-медик  -  педагогик  комиссия  төзү  буенча;  -
муниципаль  мәгариф  оешмаларын  гамәлгә  кую  функцияләрен  һәм
вәкаләтләрен  гамәлгә  ашыру  кысаларында  башка  муниципаль  хокукый
актлар.

 

4. ИДАРӘ ХОКУКЛАРЫ
Идарә үзенә йөкләнгән бурычларны һәм функцияләрне гамәлгә ашыру

өчен хокук бирелде:
4.1.  Җирле  үзидарә  органнарына  федераль  законнар  һәм  Россия

Федерациясе субъектлары законнары белән тапшырыла торган аерым дәүләт
вәкаләтләрен гамәлгә ашыру. 

4.2.  Белем  бирүне  үстерүгә  ярдәм  итү  өчен  коммерцияле  булмаган
оешмалар,  психологик -  педагогик,  медицина һәм социаль ярдәм үзәкләре
төзүдә билгеләнгән тәртиптә катнашырга.

 4.3.  Муниципаль мәгариф системасын үстерү мәсьәләләрен хәл итү
өчен  вакытлы  фәнни  (иҗади)  коллективлар,  эксперт  һәм  эшче  төркемнәр
булдыру.

4.4.  Муниципаль  заказчы  функцияләрен  муниципаль  ихтыяҗларны
тәэмин  итү  өчен  товарлар,  эшләр,  хезмәт  күрсәтүләрне  сатып  алганда  үз
компетенциясе чикләрендә гамәлгә ашыру.

 4.5.  Үз  компетенциясе  кысаларында  иҗади  хезмәттәшлек  турында,
уртак  эшчәнлек  турында  килешүләр  һәм  муниципаль  мәгариф  системасы
эшчәнлегенең һәм үсешенең төп бурычларын гамәлгә ашыру максатларында
башка килешүләр төзергә.

4.6.  Билгеләнгән  тәртиптә  Татарстан  Республикасы  башкарма
хакимияте  дәүләт  органнарыннан,  Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль  районы  җирле  үзидарә  органнарыннан,  учреждениеләр  һәм
оешмалардан  (оештыру-хокукый  формасына  һәм  ведомствога  карамыйча)
бурычлар  һәм  функцияләр  белән  идарә  итүгә  йөкләнгән  мәгълүматны,
Материалларны һәм документларны соратып алырга һәм алырга.

4.7.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының  һәм  Идарәнең  тиешле  норматив  хокукый  актларында
билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә һәм тәртиптә ведомство буйсынуындагы
мәгариф оешмалары эшчәнлеген тикшереп торуны гамәлгә ашыра.



4.8.  Татарстан  Республикасы Лаеш муниципаль  районы башлыгы үз
карамагындагы  белем  бирү  оешмасы  җитәкчесен  билгеләп  кую һәм  аның
вәкаләтләрен туктату үтенече белән мөрәҗәгать итте.

4.9.  Татарстан  Республикасы  Мәгариф  һәм  фән  министрлыгының
коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру гамәлләре турында хисаплар

4.10.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  башлыгы
белән  килештереп,  Урта  һөнәри  яки  югары  белем  бирүче  мәгариф
программалары буенча белем бирүче мәгариф оешмалары белән максатчан
укыту турында килешүләр төзергә хокуклы.

4.11.  Балаларның  ата-аналарыннан  (законлы  вәкилләреннән)  гомуми
белем алу турында Гаилә белеме рәвешендә мәгълүмат алырга.

4.12.  Олимпиадалар  һәм  башка  интеллектуаль  һәм  (яки)  иҗади
конкурслар, физкультура һәм спорт чаралары оештыру һәм үткәрү сәләтен
күрсәткән затларны ачыклау һәм аларга ярдәм итү максатларында.

4.13.  Олимпиадалар  һәм  башка  интеллектуаль  һәм  (яки)  иҗади
конкурслар, физкультура һәм спорт чаралары үткәргәндә ачыкланган хокук
бозулар турындагы мәгълүматны карарга.

4.14.  Мәгариф  сыйфатына  бәйсез  бәя  бирүне  гамәлгә  ашыручы
оешмалардан ведомство карамагындагы мәгариф оешмаларында белем бирү
сыйфатын бәйсез бәяләү нәтиҗәләре турында мәгълүмат алырга.

4.15.  Татарстан  Республикасы  Мәгариф  һәм  фән  министрлыгының
коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру гамәлләре турында хисаплар

4.16.  Иҗтимагый  оешмалар  катнашында  "  ТР  Лаеш  муниципаль
районы»  муниципаль  берәмлеге  территориясендә  урнашкан  оешмаларның
белем  бирү  эшчәнлеге  сыйфатына  бәйсез  бәя  бирү  һәм  алар  турындагы
нигезләмәне раслау буенча Иҗтимагый совет төзү. 

4.17. Ведомство карамагындагы белем бирү оешмаларыннан мәгариф
системасына кагылышлы статистик хисап, мәгариф системасы мониторингы
мәгълүматларын алырга.

4.18.  Ведомство  карамагындагы  белем  бирү  оешмаларыннан  финанс
һәм матди чаралар кабул итү һәм аларны тоту турында еллык хисап, шулай
ук үз-үзеңне тикшерү нәтиҗәләре турында хисап алырга.

4.19. Белем бирү оешмаларын үстерү программаларын килештерү.
4.20. Балаларны башлангыч гомуми белем бирү программалары буенча

белем бирү оешмасына кабул итүгә рөхсәт бирергә:  - сәламәтлеккә каршы
билгеләр  булмаганда,  алты  яшькә  һәм  алты  айга  кадәр;  -  сигез  яшькә
җиткәннән соң.

4.21.Белем  бирү  оешмаларында  укучыларның  интеллектуаль,  иҗади
һәм  гамәли  сәләтләрен  үстерүне  тәэмин  итә  торган  мәгариф  оешмалары
тарафыннан  гамәлгә  ашырыла  торган  белем  бирү  программаларының
дәрәҗәсен һәм юнәлешен исәпкә алып, мондый мәгариф оешмалары типына
керми торган төп һәм өстәмә белем бирү программаларын гамәлгә ашыру



хокукына ия булган белем бирү оешмалары һәм махсус структур бүлекчәләр
комплектлау тәртибен билгеләргә.
       4.22. Муниципаль белем бирү оешмаларыннан муниципаль биремне үтәү
буенча еллык хисаплар, бюджет һәм башка хисапларны алырга;

4.23.  Идарә  компетенциясенә  керүче  мәсьәләләр  буенча  "  Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы»  муниципаль  берәмлегенең
хокукларын һәм мәнфәгатьләрен суд яклавын гамәлгә ашыру.
       4.24. Гомуми белем алуга кадәр унбиш яшькә җиткән укучыларга төп
гомуми  белем  бирүгә  рөхсәт  бирергә.  Балигъ  булмаганнарга  төп  гомуми
белем бирү программасын башка формада үзләштерүне дәвам итү һәм аның
эшкә урнаштыру буенча ризалыгы белән чаралар күрә.
       4.25.  Идарә үз вәкаләтләренә кертелмәгән мәсьәләләрне мөстәкыйль
карауга хокуклы түгел.
 
       

5. ИДАРӘ СТРУКТУРАСЫ ҺӘМ ШТАТЛАРЫ
5.1.  Идарәнең  структурасы  һәм  штат  расписаниесе  Татарстан

Республикасы Лаеш муниципаль районы башлыгы тарафыннан раслана. 
5.2.  Идарәне  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы

башлыгы итеп билгеләнә һәм вазифадан азат ителә торган җитәкче җитәкли.
5.3.  Идарә башлыгы: а)  Идарә белән берналия нигезендә җитәкчелек

итә  һәм  идарә  итүгә  йөкләнгән  функцияләрне  һәм бурычларны үтәү  өчен
шәхси җаваплылыкка ия;  б)  идарә хезмәткәрләрен вазыйфага  билгели һәм
вазыйфадан азат итә, аларны бүләкли һәм аларга дисциплинар җәза сала; в)
Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Уставы  нигезендә
Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  территориясендә  үтәү
мәҗбүри  булган  норматив  хокукый  актлар  чыгара,  шулай  ук  Идарә
компетенциясе  чикләрендә  башка  хокукый актлар  чыгара.;  үз  вәкаләтләре
чикләрендә  боерыклар,  шулай  ук  ведомство  карамагындагы  оешмалар
тарафыннан  үтәү  өчен  мәҗбүри  булган  күрсәтмәләр  чыгара,  алар  буенча
аңлатмалар  бирә;  г)  идарә  вәкаләтләре  чикләрендә  ышанычсыз  аның
эшчәнлегенең барлык мәсьәләләре буенча идарә мәнфәгатьләрен тәэмин итә;
д) Идарә хезмәткәрләре тарафыннан мәҗбүри үтәлергә тиешле күрсәтмәләр
һәм  күрсәтмәләр  бирә,  хезмәткәрләр  арасында  вазыйфаларны  бүлә;  идарә
хезмәткәрләренең  вазыйфаи  күрсәтмәләрен  раслый һәм  алар  белән  хезмәт
шартнамәләре төзи; идарә хезмәткәрләренең квалификациясен үстерүне һәм
социаль  яклауны  тәэмин  итә;;  е)  билгеләнгән  тәртиптә  милек  һәм  идарә
чаралары белән эш итә; ж) шәхси счетларны ача, аның буенча операцияләр
ясый,  финанс  документларына  имза  сала,  килешүләр  (килешүләр)  төзи;  з)
идарә итүне һәм ведомство буйсынуындагы мәгариф оешмалары тарафыннан
финанс һәм хисап дисциплинасын үтәүне тәэмин итә;  һәм) үз вәкаләтләре
чикләрендә  ышанычнамә  бирә;  к)  дәгъва  белдерүләренә,  балигъ



булмаганнарның хокукларын яклау  мәсьәләләре  буенча  бәяләмәләргә  имза
сала; л) идарә вәкаләтләренә кертелгән мәсьәләләр буенча утырышларда һәм
киңәшмәләрдә  катнаша;;  м)  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль
районы  башлыгы  белән  килешеп,  муниципаль  мәгариф  оешмалары
җитәкчеләрен билгели һәм вазыйфаларыннан азат итә; н) идарә эшчәнлеге
өчен бөтен җаваплылыкны үз өстенә ала.

 5.4. Оператив эшчәнлекне гамәлгә ашыру өчен Идарә каршында белем
бирү  оешмалары  һәм  иҗтимагый  берләшмәләр  катнашында  даими  һәм
вакытлы  киңәшләр  (комиссияләр)  булдырылырга  мөмкин.  Тиешле  совет
(комиссия)  турындагы  нигезләмәдә  билгеләнә  торган  формалаштыру
тәртибе, составы һәм вәкаләтләре идарә башлыгы тарафыннан раслана.

 5.5. Идарә гамәлгә куючы ризалыгы белән юридик затның хокуклары
булмаган аерымланган бүлекчәләр булдырырга хокуклы.

6. МИЛЕК ҺӘМ ИДАРӘ ЧАРАЛАРЫ
6.1. Идарә итү милке Татарстан Республикасының Лаеш муниципаль

районы  муниципаль  милке  булып  тора.  Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль  районы  исеменнән  милекченең  хокукларын  Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының  «Лаеш  муниципаль  районы
Мөлкәт  һәм  җир  мөнәсәбәтләре  палатасы»  аша  Татарстан  Республикасы
Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты (Алга таба - Палата) гамәлгә
ашыра.

 6.2.  Палата  Идарәгә  гамәлдәге  законнар  нигезендә  оператив  идарә
хокукындагы мөлкәтне беркетә.

 6.3. Идарә эшчәнлеген финанслау хисабына башкарыла: 
 6.3.1.  Татарстан  Республикасы Лаеш муниципаль  районы бюджеты

чаралары;
 6.3.2.  дәүләт вәкаләтләрен үтәү өчен Татарстан Республикасы Лаеш

муниципаль районына бирелгән Татарстан Республикасы бюджеты чаралары.
6.3.4. Идарә законнар һәм башка норматив-хокукый актлар нигезендә

бухгалтерлык исәбен алып бара.
 6.3.5. Идарә билгеләнгән тәртиптә дәүләт органнарына статистик һәм

бухгалтерлык хисаплылыгын тапшыра.

7.  КОНФЛИКТНЫ БУЛДЫРМАУ ҺӘМ
 КЫЗЫКСЫНУЛАРНЫ ҖАЙГА САЛУ  

7.1. Мәнфәгатьләр каршылыгы астында учреждение хезмәткәренең шәхси 
кызыксынуы аларның хезмәт бурычларын тиешенчә башкаруына йогынты 
ясарга мөмкин һәм учреждение хезмәткәренең шәхси кызыксынуы һәм 
хокукларының, шулай ук учреждениенең законлы мәнфәгатьләре арасында 
каршылык барлыкка килергә мөмкин булган хәл аңлашыла.



    7.2. Учреждение хезмәткәренең хезмәт бурычларын тиешенчә башкаруына 
йогынты ясый яки йогынты ясый ала торган шәхси кызыксынуы дигәндә, 
акча, кыйммәтләр, башка мөлкәт, шул исәптән милек хокуклары, яки үзе 
өчен яки өченче затлар өчен мөлкәти характердагы хезмәт күрсәтү рәвешендә
керемнәр алу мөмкинлеге аңлашыла.
    7.3. Учреждение башлыгы гамәлгә куючыга вазыйфаи бурычларны 
үтәгәндә шәхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында хәбәр итәргә 
тиеш, ул мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерә ала.
    7.4. Учреждение хезмәткәре учреждение җитәкчесенә вазыйфаи 
бурычларны үтәгәндә шәхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында 
хәбәр итәргә тиеш, ул мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерә ала.
    7.4.1. Учреждение җитәкчесенә хәбәр итү тәртибе, хәбәрнамәләрдә булган 
мәгълүматлар исемлеге, әлеге мәгълүматларны тикшерүне оештыру һәм 
хәбәрләрне теркәү тәртибе учреждение башлыгы тарафыннан билгеләнә». 

    7.5.Мәнфәгатьләр  каршылыгы  астында  учреждение  хезмәткәренең
шәхси  кызыксынуы  аларның  хезмәт  бурычларын  тиешенчә  башкаруына
йогынты ясарга мөмкин һәм учреждение хезмәткәренең шәхси кызыксынуы
һәм  хокукларының,  шулай  ук  учреждениенең  законлы  мәнфәгатьләре
арасында каршылык барлыкка килергә мөмкин булган хәл аңлашыла.

    7.6.  Учреждение  хезмәткәренең  хезмәт  бурычларын  тиешенчә
башкаруына йогынты ясый яки йогынты ясый ала торган шәхси кызыксынуы
дигәндә,  акча,  кыйммәтләр,  башка мөлкәт,  шул исәптән милек хокуклары,
яки үзе өчен яки өченче затлар өчен мөлкәти характердагы хезмәт күрсәтү
рәвешендә керемнәр алу мөмкинлеге аңлашыла.

    7.7.  Учреждение башлыгы гамәлгә  куючыга вазыйфаи бурычларны
үтәгәндә  шәхси  кызыксынучанлык  барлыкка  килү  турында  хәбәр  итәргә
тиеш, ул мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерә ала.

    7.8.  Учреждение  хезмәткәре  учреждение  җитәкчесенә  вазыйфаи
бурычларны  үтәгәндә  шәхси  кызыксынучанлык  барлыкка  килү  турында
хәбәр итәргә тиеш, ул мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерә ала.

    7.9.  Учреждение  җитәкчесенә  хәбәр  итү  тәртибе,  хәбәрнамәләрдә
булган мәгълүматлар исемлеге,  әлеге мәгълүматларны тикшерүне оештыру
һәм  хәбәрләрне  теркәү  тәртибе  учреждение  башлыгы  тарафыннан
билгеләнә».

8. ЭШЧӘНЛЕКНЕ ТУКТАТУ

8.1.  Идарә  эшчәнлеге  Россия  Федерациясенең  гамәлдәге  законнары
нигезендә  аны  юкка  чыгару  яки  үзгәртеп  оештыру  белән  бәйле  рәвештә



туктатыла.
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