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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

       24.05.2019                                                                        № 465 

                                                                                                                                 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының муниципаль белем 

бирү оешмаларын төзү, үзгҽртеп оештыру 

һҽм бетерү Тҽртибен раслау турында    

 

       Норматив хокукый җайга салу максатларында, Россия Федерациясе Граждан 

кодексы, 2012 елның 29 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендҽ 

мҽгариф турында”гы  Федераль закон (алга таба үзгҽрешлҽр белҽн), 1998 елның 24 

июлендҽге 124-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендҽ бала хокукларының төп 

гарантиялҽре турында”гы Россия Федерациясе Законы, 1996 елның 12 

гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы  “Коммерциясез оешмалар турында”гы   Россия 

Федерациясе Законы, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Уставы нигезендҽ, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты КАРАР КЫЛА: 

  

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль 

белем бирү оешмаларын төзү, үзгҽртеп оештыру һҽм бетерү Тҽртибен расларга. 

2. Ҽлеге Карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасары 

Е. В. Сороковниныга йөклҽргҽ.  

 

 

        Җитҽкче                                                                                Р. М. Заһидуллин 
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Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль белем 

бирү оешмаларын төзү, үзгәртеп оештыру һәм бетерү   

Тәртибе 

 

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 
 

      Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль 

белем бирү оешмаларын төзү, үзгҽртеп оештыру һҽм бетерү Тҽртибе (алга таба - 

Тҽртип) Россия Федерациясе Граждан кодексы, 2012 елның 29 декабрендҽге 273-ФЗ 

номерлы “Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында”гы Федераль закон (алга таба - 

үзгҽрешлҽр белҽн), 1998 елның 24 июлендҽге 124-ФЗ номерлы “Россия 

Федерациясендҽ бала хокукларының төп гарантиялҽре турында”гы Россия 

Федерациясе Законы, 1996 елның 12 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы “Коммерцияле 

булмаган оешмалар турында”гы Россия Федерациясе Законы, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Уставы нигезендҽ эшлҽнде.  

 

1.2. Ҽлеге Тҽртип Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль белем 

бирү оешмалары эшчҽнлеген аларны булдыру, үзгҽртеп кору һҽм бетерү 

процессында регламентлаштыра.  

 

2. Муниципаль белем бирү оешмасын төзү турында 

  

2.1. Муниципаль белем бирү оешмасы (алга таба – белем бирү оешмасы) 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

карары нигезендҽ, Россия Федерациясе законнары нигезендҽ, коммерцияле булмаган 

оешмалар өчен гражданнар законнары белҽн билгелҽнгҽн формада, гражданнарның 

һҽркем өчен мөмкин булган һҽм түлҽүсез мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, төп 

гомуми, урта гомуми белем алуга хокукларын гамҽлгҽ ашыру максатларында төзелҽ.            

        

        Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетына белем бирү оешмасын 

төзү турындагы тҽкъдим белҽн Кама Тамагы муниципаль районы мҽгариф идарҽсе 

(алга таба мҽгариф идарҽсе) чыгыш ясый. 

  

        2.2. Учреждениене булдыру турындагы  одатыла торган  тҽкъдимдҽ  

түбҽндҽгелҽр булырга  тиеш:  

- белем бирү оешмасын булдыру максаты;  



 
 

- төзелҽ торган мҽгариф оешмасы эшчҽнлегенең төп төрлҽре; 

- белем бирү оешмасын булдыру кирҽклеген нигезлҽү;  

- булдырыла торган белем бирү оешмасының тулы исеме, тибы, оештыру-хокукый 

формасы, урнашу урыны;  

- мҽгариф оешмасы эшчҽнлеге өчен кирҽкле мөлкҽт исемлеге һҽм аны 

формалаштыру чыганаклары;  

- мҽгариф оешмасы эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле хезмҽткҽрлҽрнең 

якынча саны; 

 - белем бирү оешмасын булдыру һҽм аның төп эшчҽнлеген тҽэмин итү өчен кирҽкле 

чыгымнар һҽм ҽлеге чыгымнарны каплау чыганаклары;  

- оештырылучы мҽгариф оешмасы эшен башлау өчен күз алдында тотылган көн;  

- эксперт комиссиясе бҽялҽмҽсе; тҽкъдимнҽр нҽтиҗҽлҽре.  

 

2.3. Күрсҽтелгҽн документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча гамҽлгҽ куючы 

белем бирү оешмасын төзү турында кабул итҽ. Белем бирү оешмасын төзү 

турындагы карар Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты тарафыннан килҽсе финанс елына муниципаль бюджет 

проектына яңа белем бирү оешмасы булдыру һҽм эшчҽнлеген тҽэмин итү өчен 

кирҽкле чыгымнарны кертүне тҽэмин итү яисҽ агымдагы елда ҽлеге чыгымнарны 

финанслау чыганакларын билгелҽү мөмкинлеген бирҽ торган срокта кабул ителҽ.  

  

 2.4. Муниципаль белем бирү оешмасын төзү турында карар үз эченҽ 

түбҽндҽгелҽрне ала:  

- аның тибын һҽм оештыру-хокукый рҽвешен күрсҽтеп, булдырыла торган 

муниципаль белем бирү оешмасының исеме; 

 - Россия Федерациясе законнары һҽм башка норматив хокукый актлар 

нигезендҽ төзелҽ торган мҽгариф оешмасы эшчҽнлегенең төп максатлары;  

- төзелҽ торган мҽгариф оешмасы эшчҽнлегенең төп төрлҽре; 

 -оештырылучы мҽгариф оешмасын гамҽлгҽ куючы функциялҽрен башкаручы 

башкарма хакимият органы (Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты); 

- ҽлеге органга билгелҽнгҽн тҽртиптҽ төзелҽ торган мҽгариф оешмасы уставын 

раслауны, салым органында дҽүлҽт теркҽвен раслауны, аларны үткҽрү срокларын 

күрсҽтеп, мҽгариф оешмасы җитҽкчесен лицензиялҽүне һҽм билгелҽп куюны тҽэмин 

итҽргҽ кушу; 

 - белем бирү оешмасы мөлкҽтен формалаштыру чыганаклары һҽм мөлкҽт һҽм 

җир мөнҽсҽбҽтлҽре палатасына төзелҽ торган белем бирү оешмасы тарафыннан 

кирҽкле мөлкҽтне оператив идарҽ итү хокукында, даими (сроксыз) файдалану 

хокукында - җир кишҽрлегенҽ беркетү буенча кирҽкле чараларны гамҽлгҽ ашыру;  

- белем бирү оешмасын финанслау чыганаклары һҽм финанс-бюджет 

палатасына белем бирү эшчҽнлеген булдыру, дҽүлҽт теркҽве һҽм лицензиялҽү 

буенча чыгымнарны финанслау, шулай ук аның эшчҽнлеген тҽэмин итү буенча 

кирҽкле чараларны гамҽлгҽ ашыру. 



 
 

2.5. Гамҽлгҽ куючы гамҽлдҽге законнар нигезендҽ кирҽкле мҽгълүматны үз 

эченҽ алырга тиешле муниципаль белем бирү оешмасын раслый.  

2.6. Белем бирү оешмасы, гамҽлдҽге законнар нигезендҽ, юридик затларны 

дҽүлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыручы органда теркҽлергҽ тиеш. 

 2.7. Теркҽлгҽн уставның күчермҽсе һҽм теркҽлү турында таныклык күчермҽсе 

гамҽлгҽ куючыга тапшырыла.  

2.8. Белем бирү оешмасының укыту-тҽрбия процессын гамҽлгҽ ашыруга 

юнҽлдерелгҽн финанс-хуҗалык эшчҽнлеген алып бару өлешендҽ юридик затның 

хокуклары белем бирү оешмасының дҽүлҽт теркҽвенҽ алынганнан соң барлыкка 

килҽ.  

2.9. Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн белем бирү эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру һҽм ташламалар хокукы аңа лицензия биргҽн вакыттан ук мҽгариф 

оешмасында барлыкка килҽ.  

2.10. Белем бирү оешмасы 2012 елның 29 декабрендҽге 273 - ФЗ номерлы 

“Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында”гы Федераль законда билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ белем бирү эшчҽнлеген лицензиялҽү һҽм дҽүлҽт аккредитациясе уза. 

2.11.Булдырылган мҽгариф оешмасын финанс белҽн тҽэмин итү уку елы 

башланганчы кимендҽ 2-3 ай эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла башлый.  

  
3. Муниципаль мәгариф оешмасын үзгәртеп кору 

 
 3.1. Муниципаль белем бирү оешмасын үзгҽртеп кору, муниципаль милекне 

нҽтиҗҽле файдалану, муниципаль белем бирү учреждениелҽре челтҽрен 
оптимальлҽштерү максатларында, мҽгариф турындагы законнарда каралган 
үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, граждан законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ 
ашырыла.  

3.2. Үзгҽртеп кору түбҽндҽге формаларда түбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашырылырга 
мөмкин:  

3.2.1. Ике яки берничҽ муниципаль белем бирү оешмаларының бер муниципаль 
белем бирү оешмасына кушылуы. Һҽр юридик затның хокуклары һҽм бурычлары 
тулганда, тапшыру акты нигезендҽ яңа барлыкка килгҽн юридик затка күчҽлҽр. 
3.2.1. Башка юридик затның муниципаль мҽгариф оешмасына кушылуы. 
Тоташтырылган юридик затның хокукларын һҽм бурычларын кушканда үзгҽртеп 
оештырылучы юридик затка тапшыру акты нигезендҽ күчҽ.   

3.2.2.Муниципаль белем бирү оешмасын ике һҽм аннан да күбрҽк юридик 
затларга бүлү. Үзгҽртеп корылган юридик затның хокукларын һҽм бурычларын 
бүлгҽндҽ яңадан барлыкка килгҽн юридик затларга бүлек балансы нигезендҽ 
күчҽлҽр. 

3.2.3. Муниципаль белем бирү оешмасы составыннан бер яки берничҽ юридик 
зат бүлеп бирелгҽндҽ, һҽрбер юридик затка үзгҽртеп корылган юридик затның 
хокуклары һҽм бурычлары бүлек балансы нигезендҽ күчҽ.  

3.2.4. Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм фҽн Министрлыгының 
коррупциягҽ каршы сҽясҽтен тормышка ашыру гамҽллҽре турында хисаплар  

3.4. Белем бирү оешмасын үзгҽртеп кору турында күзаллауны үз эченҽ ала: 
 - үзгҽртеп кору процессында оештыру-хокукый форма һҽм тибындагы 

күрсҽтелгҽн катнашучы муниципаль белем бирү оешмасы (оешмалары) исеме;  



 
 

- үзгҽртеп коруның максаты һҽм бурычлары, үзгҽртеп кору формасы турында 
мҽгълүматлар;  
- реорганизациялҽр процессы тҽмамланганнан соң, оештыру-хокукый форманы һҽм 
тибын күрсҽтеп, муниципаль белем бирү оешмасы (оешмалары) исеме;  
- үзгҽртеп оештырылучы мҽгариф оешмасын (оешмаларын) гамҽлгҽ куючының 
функциялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы башкарма орган исеме);  
- үзгҽртеп оештырылучы мҽгариф оешмасы (оешмалар) эшчҽнлегенең төп 
максатларын үзгҽртү (саклау) турында мҽгълүмат;  
- белем бирү оешмасын (оешмаларын) үзгҽртеп коруны финанс-икътисадый 
нигезлҽү);  
- белем бирү оешмасын (оешмаларын) үзгҽртеп коруның хокукый нигезлҽү;  
- үзгҽртеп корыла торган мҽгариф оешмалары арасында Күчемсез милекне һҽм җир 
кишҽрлеклҽрен яңадан бүлү яки белем бирү оешмасын (оешмаларын) үзгҽртеп кору 
нҽтиҗҽсендҽ эштҽн азат ителҽ торган күчемсез мөлкҽт һҽм җир кишҽрлеклҽре 
исемлеге буенча тҽкъдимнҽр. Яңа юридик затлар төзегҽндҽ үзгҽртеп корганнан соң 
күрсҽтелҽ:  
- аларның урнашу урыны;  
- тибы, оештыру-хокукый форма, тулы атамалар;  
- аларның мөлкҽтен формалаштыру чыганаклары.  
     Авыл җирлегендҽ урнашкан муниципаль гомуми белем бирү оешмасын үзгҽртеп 
корганда, ҽлеге авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽрнең фикере (ҽлеге җирлекнең 
вҽкиллекле органы карары) язмача бирелҽ. 

 3.5. Авыл җирлегендҽ урнашкан муниципаль гомуми белем бирү оешмасын 
үзгҽртеп кору турында Карар кабул итү ҽлеге авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽрнең (ҽлеге 
җирлекнең вҽкиллекле органы) фикерен исҽпкҽ алмыйча рөхсҽт ителми. 

 3.6. Муниципаль мҽгариф оешмасын үзгҽртеп кору турында Карар кабул итү 
мондый карар нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽү буенча Комиссиянең уңай бҽялҽмҽсе нигезендҽ 
рөхсҽт ителҽ.  

3.7. Белем бирү оешмасын үзгҽртеп оештыру турында Карар кабул итү 
нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽү тҽртибе, ҽлеге бҽялҽү критерийларын да кертеп (ҽлеге белем 
бирү оешмалары төрлҽре буенча), мондый карар нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽү һҽм аның 
бҽялҽмҽлҽрен ҽзерлҽү буенча комиссия төзү тҽртибе Татарстан Республикасы Кама 
Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан билгелҽнҽ.  

3.8. Белем бирү оешмасын (оешмаларын) үзгҽртеп кору турында Карар кабул 
итү өчен эксперт комиссиясе тарафыннан гражданнарның белем алуга 
конституцион хокукларын тҽэмин итү өчен кабул ителгҽн карар нҽтиҗҽлҽрен алдан 
бҽялҽү ҽзерлҽнҽ. 

 3.9. Эксперт бҽялҽве нҽтиҗҽлҽре буенча гамҽлгҽ куючы Татарстан 
Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының мҽгариф 
оешмасын (оешмаларын) үзгҽртеп кору турындагы карары рҽвешендҽ карар кабул 
итҽ. 

3.10. Үзгҽртеп кору турындагы карар, кагыйдҽ буларак, уку елы ахырында 
(апрель-май), лҽкин үзгҽртеп оештыру процедураларын тҽмамлау яңа уку елы 
башына күчмҽсен өчен, 1 июньнҽн дҽ соңга калмыйча кабул ителҽ. 

3.11. Мҽгариф оешмасын үзгҽртеп кору турында карар үз эченҽ ала:  
- үзгҽртеп кору процессында катнашучы оештыру-хокукый форма һҽм тибындагы 
күрсҽтелгҽн муниципаль белем бирү оешмасы (оешмалары) исеме;  
- үзгҽртеп кору формасы;  



 
 

- үзгҽртеп кору процессы тҽмамланганнан соң, оештыру-хокукый форманы һҽм 
тибын күрсҽтеп, муниципаль белем бирү оешмасы (оешмалары) исеме; 
 - үзгҽртеп оештырылучы мҽгариф оешмасы (оешмалар) эшчҽнлегенең төп 
максатларын үзгҽртү (саклау) турында мҽгълүмат); 
 - үзгҽртеп оештырылучы мҽгариф оешмасын (оешмаларын) гамҽлгҽ куючының 
функциялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы башкарма орган исеме);  
- муниципаль белем бирү оешмасын үзгҽртеп кору буенча чаралар исемлеге:  
1) мҽгариф идарҽсенҽ кредиторларга белем бирү оешмасын үзгҽртеп кору, тапшыру 
актын яки бүлү балансын төзү, мҽгариф оешмасы уставына үзгҽрешлҽр кертү, 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль милек реестрына үзгҽрешлҽр кертү өчен 
документлар тапшыру, федераль һҽм региональ законнарда билгелҽнгҽн башка 
кирҽкле гамҽллҽр; 
 2) Кама Тамагы муниципаль районының Мөлкҽт һҽм җир мөнҽсҽбҽтлҽре 
палатасына тапшыру актларын яки бүлү балансын раслау һҽм алар нигезендҽ 
үзгҽртеп корылган мөлкҽт учреждениелҽренҽ беркетү буенча кирҽкле чараларны 
һҽм башка кирҽкле гамҽллҽрне башкару;  
3) учреждениене үзгҽртеп кору буенча комиссия төзү турында аның составын 
раслау һҽм белем бирү оешмасын үзгҽртеп кору буенча кирҽкле чараларны гамҽлгҽ 
ашырырга йөклҽмҽ бирү. 

 3.12. Үзгҽртеп кору үткҽрү өчен белем бирү оешмасы бурычлы:  
1) үзгҽртеп кору турында Карар кабул ителгҽннҽн соң өч көн эчендҽ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ Федераль салым хезмҽте органнарына хҽбҽр итү;  

2) үзгҽртеп кору турында Карар кабул итү турында хҽбҽрлҽрне «дҽүлҽт теркҽве 

хҽбҽрлҽре» журналында бастырып чыгару;  

3) мҽгариф оешмасының барлык хезмҽткҽрлҽренҽ булачак үзгҽртеп кору турында 

хҽбҽр итү;  

4) хҽбҽр итҽргҽ барлык кредиторов турында алдагы үзгҽртеп кору;  

5) аеру балансын яки тапшыру актын төзү һҽм аны гамҽлгҽ куючыга раслау өчен 

җибҽрергҽ;  

6) үзгҽртеп корыла торган мҽгариф оешмасы уставына үзгҽрешлҽр кертергҽ яисҽ 

белем бирү оешмасын үзгҽртеп кору барышында яңа төзелҽ торган устав эшлҽргҽ 

һҽм гамҽлгҽ куючыга раслау өчен җибҽрергҽ;  

7) яңа төзелгҽн мҽгариф оешмасын дҽүлҽт теркҽвенҽ алу өчен кирҽкле 

документларны юридик затларны теркҽүне гамҽлгҽ ашыручы органга җибҽрергҽ.  

3.13. Яңадан төзелгҽн мҽгариф оешмасы яки үзгҽртеп корылган белем бирү 

оешмасы яңадан дҽүлҽт теркҽве өчен түбҽндҽге документларны теркҽүче органга 

җибҽрҽ: үзгҽртеп кору турында карар; бүлек балансы яки гамҽлгҽ куючы раслаган 

тапшыру акты; яңадан төзелҽ торган яки үзгҽртеп оештырылучы белем бирү 

оешмасының расланган уставы; кредиторларның белем бирү оешмасын үзгҽртеп 

кору турында хҽбҽрнамҽсен раслау.  

3.14. Яңадан үзгҽртеп кору процессында төзелгҽн белем бирү оешмасы гамҽлгҽ 

куючыга юридик затның дҽүлҽт теркҽве турында таныклык күчермҽсен, теркҽлгҽн 

уставның күчермҽсен яки уставка кертелгҽн үзгҽрешлҽрнең күчермҽсен һҽм ҽлеге 

үзгҽрешлҽрне теркҽү турында таныклык күчермҽсен тапшыра.  



 
 

3 рҽвешендҽ үзгҽртеп корганда яңадан барлыкка килгҽн юридик затларның дҽүлҽт 

теркҽвенҽ алынганнан бирле үзгҽртелгҽн дип санала аларның беренчесе юридик 

затларның бердҽм дҽүлҽт реестрына кертелгҽннҽн соң үзгҽртелгҽн юридик затның 

эшчҽнлеген туктату дип санала,  

3.15. Мҽгариф оешмасын үзгҽртеп кору (кушу, бүлү, бүлеп бирү, үзгҽртеп кору) 

мҽгариф оешмасы хезмҽткҽрлҽре белҽн хезмҽт шартнамҽлҽрен өзү өчен нигез булып 

тормый. 
 

4. Муниципаль белем бирү оешмасын бетерү 

4.1. Белем бирү оешмасы тиешле лицензиясез яисҽ закон тарафыннан тыелган 

эшчҽнлек яисҽ аның устав максатларына туры килми торган эшчҽнлек башкарган 

очракта аны гамҽлгҽ куючы карары яки суд карары буенча бетерелергҽ мөмкин.  

4.2. Белем бирү оешмасы, мҽгариф турындагы законнарда каралган 

үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, граждан законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бетерелҽ. 

 4.3. турында Карар кабул итү ҽлеге авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽрнең фикерен 

исҽпкҽ алмыйча рөхсҽт ителми. 

4.4. Белем бирү оешмасын бетерү турында Карар кабул итү өчен мҽгариф 

идарҽсе тарафыннан кабул ителҽ торган карарның нҽтиҗҽлҽрен алдан экспертлар 

бҽялҽве ҽзерлҽнҽ. 

4.5. Үткҽрелгҽн чаралар нҽтиҗҽлҽре буенча мҽгариф идарҽсе гамҽлгҽ куючыга 

белем бирү оешмасын бетерүнең максатчанлыгы турында күзаллауны җибҽрҽ.  

4.6. Белем бирү оешмасын бетерү турында күзаллау  түбҽндҽгелҽр булырга 

тиеш: 

- бетерелҽ торган муниципаль белем бирү оешмасының исеме, оештыру-хокукый 

форма һҽм тибындагы күрсҽтелгҽн; 

 - белем бирү оешмасын бетерү сҽбҽплҽре;  

- бетерелҽ торган мҽгариф оешмасын гамҽлгҽ куючының функциялҽрен һҽм 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы башкарма орган исеме; 

 - бетерелҽ торган мҽгариф оешмасының хокукый дҽвамчысы исеме, шул 

исҽптҽн суд карарларын үтҽү нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн йөклҽмҽлҽр буенча да; 

 - балаларның белем алуга хокукларын тҽэмин итү буенча планлаштырылган 

чаралар; 

 - учреждениене ликвидациялҽүнең финанс-икътисадый нигезлҽү; 

 - учреждениене бетерү нҽтиҗҽсендҽ бушаган күчемсез мөлкҽт һҽм җир 

кишҽрлеклҽре исемлеге.  

      Авыл җирлегендҽ урнашкан муниципаль гомуми белем бирү оешмасын 

бетергҽндҽ, ҽлеге авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽрнең фикере (ҽлеге җирлекнең 

вҽкиллекле органы карары) язмача бирелҽ. 

 4.7. Муниципаль белем бирү оешмасын бетерү турында Карар кабул итү 

мондый карар нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽү буенча Комиссиянең уңай бҽялҽмҽсе нигезендҽ 

рөхсҽт ителҽ.  



 
 

4.8. Белем бирү оешмасын бетерү турында Карар кабул итү нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽү 

тҽртибе, ҽлеге бҽялҽү критерийларын да кертеп (ҽлеге белем бирү оешмаларының 

төрлҽре буенча), мондый карар нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽү һҽм аның бҽялҽмҽлҽрен ҽзерлҽү 

буенча комиссия төзү тҽртибе Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты тарафыннан билгелҽнҽ.  

4.9. Белем бирү оешмасын бетерү гамҽлгҽ куючы инициативасы белҽн уку елы 

тҽмамланганнан соң гамҽлгҽ ашырыла. Гамҽлгҽ куючы балигъ булмаган балаларны 

ата-аналары (законлы вҽкиллҽре) ризалыгы белҽн тиешле дҽрҽҗҽдҽге һҽм юнҽлешле 

белем бирү программалары буенча белем бирү эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы башка 

оешмаларга күчерүне тҽэмин итҽ. 

4.10. Белем бирү оешмасын бетерү турында карар үз эченҽ алган; 

 мҽгариф идарҽсенҽ ябылган мҽгариф оешмасында укучыларны Башка белем 

бирү оешмасына күчерү өчен чаралар күрергҽ, юридик затларны дҽүлҽт теркҽвенҽ 

алуны гамҽлгҽ ашыручы органга белем бирү оешмасын бетерү процессы турында 

хҽбҽр итҽргҽ йөклҽмҽ бирелгҽн:  

- ликвидациялҽү тҽртибе һҽм сроклары;  

- ликвидация комиссиясе составы, аңа белем бирү оешмасын бетерү белҽн бҽйле 

кирҽкле чараларны тормышка ашырырга кушты; 

 - муниципаль районның финанс-бюджет палатасына белем бирү оешмасын 

бетерү һҽм аның кредит бурычларын түлҽү белҽн бҽйле чыгымнарны тҽэмин итү 

буенча йөклҽмҽ, ҽгҽр дҽ шулай булса; 

 - муниципаль районның мөлкҽт һҽм җир мөнҽсҽбҽтлҽре палатасына мҽгариф 

оешмасы мөлкҽтен тиешле муниципаль белем бирү оешмалары балансларына 

тапшыру буенча тҽкъдимнҽр ҽзерлҽргҽ кушты, ҽлеге муниципаль белем бирү 

оешмалары белҽн ҽлеге тҽкъдимнҽрне килештереп; 

 - хакимият органнарына башка кирҽкле йөклҽмҽлҽр. 

 4.11. Мҽгариф оешмасын бетерү турында карар чыгарылганнан соң, 

ликвидациялҽү Комиссиясе рҽисе өч көн эчендҽ теркҽүче кейөрергҽ мөмкин:  

- мҽгариф идарҽсе белгечлҽре;  

- финанс-бюджет палатасы белгечлҽре; 

 - районның милек һҽм җир мөнҽсҽбҽтлҽре палатасы белгечлҽре; 

 - ликвидациялҽнҽ торган мҽгариф оешмасы җитҽкчесе. Комиссия барлыкка 

килгҽн вакыттан башлап, аңа ябылган мҽгариф оешмасының барлык вҽкалҽтлҽре 

күчҽ. Комиссиянең вҽкалҽтлҽре юридик затларны бетерү процедурасыннан соң 

туктатыла. 4.12. Ликвидация комиссиясе ликвидациялҽү процедурасының башлануы 

турында хҽбҽр итҽ: 

 - Татарстан Республикасы буенча Федераль салым хезмҽте органнары;  

- ябылган учреждение счетлары булган банк учреждениелҽре;  



 
 

- мҽгариф оешмасы исҽптҽ торган бюджет һҽм бюджеттан тыш органнарның 

территориаль органнары.  

4.13. Үз алдына куелган бурычларны үтҽү максатында ликвидациялҽү 

Комиссиясе:  

- белем бирү оешмасын бетерү турында “Дҽүлҽт теркҽве хҽбҽрчесме” 

журналында кредиторларның талҽплҽре талҽплҽре талҽплҽре (басылганнан соң 2 

айдан да ким булмаган вакыт күрсҽтелгҽн) гариза бирү оешмасын бетерү турында 

хҽбҽр бастыра, шулай ук кредиторларга белем бирү оешмасын бетерүнең башлануы 

турында язмача хҽбҽр итҽ;  

- кредиторларны ачыклый һҽм дебитор бурычларын түлҽттерүгҽ чаралар күрҽ;  

- вакыт тҽмамлангач, кредиторларга талҽплҽр кую өчен арадаш баланс төзи һҽм 

аны гамҽлгҽ куючыга раслау өчен җибҽрҽ; 

 - арадаш баланс расланганнан соң кредитлар белҽн исҽп-хисап ясый;  

- матди кыйммҽтлҽрне мөлкҽт мөнҽсҽбҽтлҽре идарҽсенҽ тапшыруны гамҽлгҽ 

ашыра;  

4.14.Федераль казначылык органнарында һҽм кредит оешмаларында билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ шҽхси счетлар ябуны тҽэмин итҽ;  

- кредиторлар белҽн исҽп-хисап тҽмамланганнан соң ликвидация балансын 

бетергҽн көнгҽ күчерҽ һҽм гамҽлгҽ куючыга раслауга җибҽрҽ (ликвидация 

комиссиясенең эше тҽмамланган көнгҽ балансның актив һҽм пассив буенча барлык 

счетлары нульгҽ тигез булырга тиеш);  

- озак саклана торган документларны архивка тапшыра;  

- юкка чыгарылучы белем бирү оешмасының мөһерен, штампын юк итҽ.  

4.15. Ликвидация комиссиясе теркҽү органына юкка чыгарылган юридик затны 

юридик затларның бердҽм дҽүлҽт реестрыннан төшереп калдыру өчен төп нөсхҽдҽ 

гамҽлгҽ кую документларын һҽм башка кирҽкле документларны тапшыра. 

 4.16. Кредиторлар талҽплҽрен канҽгатьлҽндергҽннҽн соң калган муниципаль 

милекне һҽм акчаларны алга таба файдалану һҽм белем бирү оешмасын бетерүне 

тҽмамлау белҽн гамҽлгҽ куючы тарафыннан билгелҽнҽ.  

Учреждение учреждениенең юридик затларына Бердҽм дҽүлҽт реестрыннан 

төшереп калдыру турында таныклык бирелгҽннҽн соң юкка чыгарылган дип санала. 


