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“Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы карамагындагы белем 

бирү оешмасын үзгәртеп оештыру яки 

бетерү турында Карар кабул итү 

нәтиҗәләрен бәяләү Тәртибен (әлеге белем 

бирү оешмаларының типлары буенча) һәм 

мондый карар нәтиҗәләрен бәяләү буенча 

комиссия төзү тәртибен һәм аның яңа 

редакциядә бәяләмәләр әзерләү тәртибен 

раслау турында  
 

          2013 елның 22 июлендәге 68-ТРЗ номерлы “Мәгариф турында”гы Татарстан 

Республикасы Законының 13 маддәсенең 5 өлешен гамәлгә ашыру максатларында, 

2014 елның 5 февралендәге “Татарстан Республикасы карамагындагы белем бирү 

оешмасын, муниципаль белем бирү оешмасын үзгәртеп оештыру яки бетерү 

турында Карар кабул итү нәтиҗәләрен бәяләүне үткәрү тәртибен (әлеге белем бирү 

оешмаларының типлары буенча), шул исәптән мондый карар нәтиҗәләрен бәяләү 

буенча комиссия төзү тәртибен һәм аның бәяләмәләрен әзерләү тәртибен раслау 

турында”гы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 63 номерлы 
Карары нигезендә, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты КАРАР КЫЛА: 

  

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы карамагында 

булган белем бирү оешмасын үзгәртеп оештыру яисә бетерү турында Карар кабул 

итү нәтиҗәләрен бәяләүне үткәрү Тәртибен (әлеге белем бирү оешмаларының 

типлары буенча), шул исәптән мондый карар нәтиҗәләрен бәяләү буенча комиссия 



 
 

төзү тәртибен һәм аның яңа редакциядә бәяләмәләр әзерләү тәртибен (1 нче 

номерлы кушымта) расларга. 

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы карамагында 

булган белем бирү оешмасын үзгәртеп оештыру яисә бетерү турында Карар кабул 

итү нәтиҗәләрен бәяләү комиссиясе составын (әлеге белем бирү оешмаларының 

типлары буенча), шул исәптән мондый карар нәтиҗәләрен бәяләү һәм аның 

бәяләмәләрен әзерләү буенча комиссия төзү тәртибен (2 нче номерлы кушымта) 

расларга. 

3. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының түбәндәге карарларын үз көчен югалткан дип танырга:  

-2014 елның 1 августыннан   “Кама Тамагы муниципаль районы карамагында 

булган муниципаль мәгариф оешмасын үзгәртеп оештыру яки бетерү турында Карар 

кабул итү нәтиҗәләрен бәяләү тәртибен, шул исәптән әлеге бәяләү критерийларын 

да кертеп (әлеге белем бирү оешмалары типлары буенча), шул исәптән мондый 

карар нәтиҗәләрен бәяләү буенча комиссия төзү һәм аның бәяләмәләрен әзерләү 

тәртибен раслау турында”гы 529 номерлы Карары;  

 - 2012 елның 16 февралендәге “Белем бирү учреждениеләрен төзү, үзгәртеп 

кору яки бетерү социаль-икътисади нәтиҗәләрен бәяләү буенча эксперт комиссиясе 

төзү турында”гы  63 номерлы Карары; 

2014 елның 24 февралендә  “Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең “Белем бирү учреждениеләрен төзү, үзгәртеп кору һәм 

бетерү буенча социаль икътисадый нәтиҗәләрне бәяләү буенча эксперт комиссиясе 

төзү турында”гы 2012 елның 16 февралендәге 63 номерлы карарына үзгәрешләр 

кертү хакында "гы 123 номерлы Карарына үзгәрешләр кертү турында”гы Карары. 

4. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары 

Е. В. Сороковниныга йөкләргә.  

 

 

       Җитәкче                                                                                          Р. М. Заһидуллин 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районы Башкарма комитеты 

Карарына1 нче номерлы кушымта 

24.05.2019 ел № 466 

 

  

 “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы карамагында 

булган белем бирү оешмасын үзгәртеп оештыру яки бетерү турында Карар 

кабул итү нәтиҗәләрен бәяләү тәртибен раслау турында әлеге бәяләү 

критерийларын да кертеп (әлеге белем бирү оешмалары төрләре буенча), шул 

исәптән мондый карар нәтиҗәләрен бәяләү буенча комиссия төзү һәм аның 

бәяләмәләрен әзерләү Тәртибе   

 

1. Гомуми Нигезләмәләр 

 

  1.1. Әлеге тәртип 2013 елның 22 июлендәге 68-ТРЗ номерлы “Мәгариф 

турында”гы Татарстан Республикасы Законының 13 маддәсенең 5 өлеше, 2014 

елның 5 февралендәге “Татарстан Республикасы карамагындагы белем бирү 

оешмасын, муниципаль белем бирү оешмасын үзгәртеп оештыру яки бетерү 

турында Карар кабул итү нәтиҗәләрен бәяләүне үткәрү тәртибен (әлеге белем бирү 

оешмаларының типлары буенча), шул исәптән мондый карар нәтиҗәләрен бәяләү 

буенча комиссия төзү тәртибен һәм аның бәяләмәләрен әзерләү тәртибен раслау 

турында”гы Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

карамагындагы белем бирү оешмасын үзгәртеп оештыру яки бетерү турында Карар 

кабул итү нәтиҗәләрен бәяләү процедурасын, шулай ук мондый карарның 

нәтиҗәләрен бәяләү һәм аның бәяләмәләрен әзерләү буенча комиссия төзү тәртибен 

билгели. 

1.2. Белем бирү оешмасын үзгәртеп кору яки бетерү турында Карар кабул итү 

нәтиҗәләрен бәяләү максаты булып, үзгәртеп кору яки бетерү процедурасыннан соң 

барлыкка килгән һәм аннан соң халык ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен барлыкка 

килгән шартларны Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районында 

мәгариф системасының торышын билгеләү тора.   

1.3. Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмасын, муниципаль гомуми белем 

бирү оешмасын яки муниципаль өстәмә белем бирү оешмасын үзгәртеп төзү яки 

бетерү турында Карар кабул итү нәтиҗәләрен бәяләү критерие булып Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә гражданнар 

тарафыннан тиешле дәрәҗәдәге белем алу өчен шартлар федераль дәүләт белем 

бирү стандартлары нигезендә саклау, шулай ук конкрет территория үсешенең башка 

шартларын исәпкә алып саклау тора: 

- балалар демографик ситуациясе (белем бирү оешмасына, сыйныфларның 

(төркемнәрнең) санына керәчәк балалар саны үзгәрү фаразлары));  



 
 

- Кама Тамагы муниципаль районында тиешле белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыру буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Башка белем бирү 

оешмаларына гражданнарны кабул итү мөмкинлеге булу;  

  

-Кама Тамагы муниципаль районында белем бирү эшчәнлеген тиешле мәгариф 

программаларын гамәлгә ашыру буенча гамәлгә ашыручы башка белем бирү 

оешмаларының территориаль мөмкинлекләрен исәпкә алып, шул исәптән 

укучыларны белем бирү оешмаларына һәм (яки) аларның тәүлек буе йөрүләрен 

транспорт белән тәэмин итүне оештыру мөмкинлеген исәпкә алып, территориаль 

яктан тәэмин итү; 

- социаль-җитештерү шартлары (мәгариф оешмасы хезмәт күрсәтә торган 

территориядә эшләп килүче сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы предприятиеләре булу, 

аларның перспективалары, әлеге территориядә эшкә сәләтле халык саны 

динамикасы), шулай ук мондый карар кабул ителгәннән соң әлеге территориядә 

яшәүчеләр (яшь гаиләләр) китү мөмкинлеге фаразлары;  

- муниципаль белем бирү оешмасының гамәлдәге матди-техник базасы 

(биналарның характеристикалары (төзелгән елы, бинаның тибы һәм б.), 

төзелмәләрнең һәм аларның мәйданнарының санитар-техник нормаларга туры 

килүе;  

- җир участоклары территорияләрен төзекләндерү дәрәҗәсе;  

- җиһазларның, кабинетларның (залларның) җиһазларның булу-булмавы һәм 

торышы, шулай ук билгеләнгән үзгәрешләр белән бәйле милекне файдалану 

перспективалары). 

1.4. Белем бирү оешмасын үзгәртеп кору яки бетерү турында Карар кабул итү 

нәтиҗәләрен бәяләү муниципаль белем бирү оешмасын үзгәртеп төзү яки бетерү 

турында Карар кабул итү нәтиҗәләрен бәяләү комиссиясе тарафыннан башкарыла: 

 – муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмасын, муниципаль гомуми белем 

бирү оешмасын яки өстәмә белем бирү муниципаль оешмасын үзгәртеп оештыру 

яки бетерү турында Карар кабул иткәндә. 

 

2. Белем бирү оешмасын үзгәртеп төзү яки бетерү турында Карар кабул 

итү нәтиҗәләрен бәяләү буенча комиссия төзү тәртибе 

  

2.1. Белем бирү оешмасын үзгәртеп кору яки бетерү турында Карар кабул итү 

нәтиҗәләрен бәяләү комиссиясе Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы карамагында булган мәгариф оешмаларын, муниципаль белем бирү 

оешмаларын үзгәртеп оештыру яки бетерү һәм мондый карар кабул итүгә нигез 

булып торган бәяләмә әзерләү турында Карар кабул итү нәтиҗәләрен бәяләү өчен 

төзелә.  

2.2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы карамагында 

булган белем бирү оешмасын үзгәртеп оештыру яки бетерү турында Карар кабул 

итү нәтиҗәләрен бәяләү комиссиясе составы муниципаль белем бирү оешмасын – 

тиешле шәһәр округы яки муниципаль район администрациясенең норматив 

хокукый акты белән үзгәртеп оештыру яисә бетерү турында Карар кабул итү 



 
 

нәтиҗәләрен бәяләү өчен Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты тарафыннан раслана. 

 

 2.3. Муниципаль белем бирү оешмасын үзгәртеп кору яки бетерү турында 

Карар кабул итү нәтиҗәләрен бәяләү комиссиясе составына тиешле шәһәр округы 

яки муниципаль районның җирле үзидарә органнары вәкилләре, җәмәгатьчелек 

вәкилләре, шул исәптән билгеле өлкәдә казанышлары һәм казанышлары булган һәм 

башка оешмалар вәкилләре дә кертелә. 

2.4. Муниципаль белем бирү оешмасын үзгәртеп кору яки бетерү турында 

Карар кабул итү нәтиҗәләрен бәяләү комиссиясе составына тиешле шәһәр округы 

яки муниципаль районның җирле үзидарә органнары вәкилләре, җәмәгатьчелек 

вәкилләре, шул исәптән билгеле бер эшчәнлек өлкәсендә казанышлары һәм 

казанышлары булган затлар һәм башка оешмалар вәкилләре кертелә. 

2.5. Комиссия җитәкчелеге комиссия рәисе, ә аның булмаган чорда комиссия 

рәисе урынбасары тарафыннан башкарыла.  

2.6. Комиссия рәисе Комиссия эшен планлаштыра, комиссия утырышларын 

билгели һәм алып бара, комиссия карарларының үтәлешен тәэмин итә һәм 

контрольдә тота.  

2.7. Комиссия сәркатибе мәгариф өлкәсендә идарәне гамәлгә ашыручы 

башкарма хакимият органы хезмәткәрләре арасыннан комиссия составын раслаганда 

билгеләнә. Комиссия сәркатибе комиссия утырышларын әзерләү һәм үткәрү буенча 

оештыру һәм техник эшне гамәлгә ашыра, шул исәптән комиссия каравына 

тапшырыла торган документларны (белешмәләрне) тикшерүне гамәлгә ашыра, 

шулай ук аның утырышлары нәтиҗәләре буенча комиссия беркетмәләрен 

рәсмиләштерә. 

 2.8. Комиссия утырышларында үзгәртеп корыла торган яки бетерелә торган 

мәгариф оешмаларының вазыйфаи затлары, комиссия рәисе карары буенча 

чакырылган башка затлар катнашырга тиеш. 

 2.9. Белем бирү оешмасын үзгәртеп оештыру яки бетерү турында Карар кабул 

итү нәтиҗәләрен бәяләү өчен, мәгариф оешмасын гамәлгә куючының функцияләрен 

һәм вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы орган комиссия рәисе исеменә әлеге Тәртипнең 

1.3, 1.4 пунктларында билгеләнгән критерийлар анализын исәпкә алып әзерләнгән 

мәгариф оешмасын үзгәртеп оештыру яисә бетерү максатчанлыгын нигезләп 

әзерләнгән мәгариф оешмасын үзгәртеп төзү яисә бетерү турында язма тәкъдим 

җибәрә:  

- демографик процесслар, региональ хезмәт базарының Татарстан 

Республикасы буенча Дәүләт статистикасы федераль хезмәтенең территориаль 

органы, Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары 

тарафыннан бирелгән квалификацияле кадрларда ихтыяҗлары турында 

мәгълүматлар; 

 - Тиешле территориядә урнашкан белем бирү программаларын гамәлгә ашыру 

буенча белем бирү эшчәнлеге башкаручы мәгариф оешмалары турында 

мәгълүматлар (шул исәптән укучыларны үзгәртеп корыла торган яки бетерелә 



 
 

торган мәгариф оешмасына Башка белем бирү оешмаларына күчерү мөмкинлеге 

турында)); 

 - үзгәртеп оештырылучы мәгариф оешмасы хезмәткәрләренең штат санын 

кыскарту яки арттыру, мәгариф оешмасын үзгәртеп кору яки бетерү нәтиҗәсендә 

эштән азат ителә торган хезмәткәрләрне эшкә урнаштыру мөмкинлеге турында 

мәгълүматлар;  

- белем бирү оешмасының матди-техник базасы торышы, шул исәптән мәгариф 

оешмасы тарафыннан оператив идарә хокукында беркетелә торган (беркетелгән) 

мөлкәт турында мәгълүматлар, шулай ук билгеләнгән үзгәрешләргә бәйле рәвештә 

милекне файдалану перспективалары турында;  

- белем бирү оешмасы урнашкан территориянең социаль-җитештерү шартлары 

турында мәгълүмат; 

 -тәкъдим ителгән үзгәрешләрне финанс-икътисадый нигезләү, мәгариф 

оешмасын үзгәртеп кору яки бетерү чараларын финанслау өчен ассигнованиеләр 

күләмен күрсәтеп; 

 - әлеге мәсьәлә буенча тәкъдимнәр мәгариф оешмасының (автоном белем бирү 

оешмалары өчен) күзәтчелек советы, дәүләт-иҗтимагый идарә органы (бюджет һәм 

казна мәгариф оешмалары өчен));  

- авыл җирлегендә яшәүчеләрнең җыены карарлары (авыл җирлегендә 

урнашкан гомуми белем бирү оешмасын үзгәртеп корганда яки бетергәндә). 

2.10. Әлеге Тәртипнең 2.10 пунктында күрсәтелгән Белем бирү оешмасын 

үзгәртеп оештыру яки бетерү турында тәкъдим һәм документлар (белешмәләр) 

кергән көнне комиссия сәркатибе тарафыннан теркәлә.  

2.11. Әлеге Тәртипнең 2.10 пунктында каралган документлар (белешмәләр) 

тулы күләмдә тапшырылмаган очракта, комиссия сәркатибе эш көннәрендә 

исәпләнгән ике көнлек срокта белем бирү оешмасын һәм документларын 

(белешмәләрне) үзгәртеп төзү яки бетерү турында тәкъдимнәр теркәлгән көннән соң 

мәгариф оешмасын үзгәртеп кору яисә бетерү турында Карар кабул итү 

нәтиҗәләрен бәяләү өчен кирәкле документларны (белешмәләрне) соратып ала. Эш 

көннәрендә исәпләнгән 5 көнлек срокта, запрос теркәлгән көннән соң, мәгариф 

оешмасын гамәлгә куючының функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы 

орган, җитешмәгән документларны комиссия рәисе адресына җибәрә.  

2.12. Комиссия рәисе әлеге Тәртипнең 2.10 пунктында күрсәтелгән барлык 

документларны (белешмәләрне) теркәгән көннән соң эш көннәрендә исәпләнгән 5 

көнлек срокта комиссия утырышы датасын билгели һәм кирәкле материалларны 

комиссия әгъзаларына җибәрә. Комиссия утырышы әлеге Тәртипнең 2.10 пунктында 

күрсәтелгән документларны (мәгълүматларны) теркәгән көннән соң эш көннәрендә 

исәпләп чыгарыла торган 15 көн эчендә үткәрелергә тиеш. 

2.13. Белем бирү оешмасын үзгәртеп кору яки бетерү турында Карар кабул итү 

нәтиҗәләрен бәяләү комиссия тарафыннан әлеге Тәртипнең 1.3 – 1.4 пунктлары 

белән билгеләнгән әлеге бәяләү критерийларыннан чыгып (белем бирү оешмалары 

төрләре буенча) гамәлгә ашырыла: Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 

министрлыгының коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру гамәлләре 

турында хисаплар;  



 
 

белем бирү оешмаларын матди-техник һәм кадрлар белән тәэмин итү дәрәҗәсен 

бәяләү;  

гамәлдәге законнар белән билгеләнгән үзгәртеп оештыру яисә бетерелә торган 

мәгариф оешмасының хезмәткәрләренең һәм укучыларының хокукларның һәм 

гарантияләренең үтәлешен бәяләү; 

2.14. Кирәк булган очракта комиссия тиешле дәүләт органнарына, җирле 

үзидарә органнарына, мәгариф оешмаларына мәгариф оешмасын үзгәртеп төзү яки 

бетерү турында Карар кабул итү нәтиҗәләрен бәяләү өчен кирәкле өстәмә 

мәгълүмат, өстәмә материаллар һәм документлар (белешмәләр) бирү турында 

запрослар җибәрергә хокуклы. 

2.15. Комиссия утырышы, әгәр анда аның әгъзаларының гомуми саныннан 

кимендә яртысыннан артыграгы катнашса, хокуклы санала. Тавышларның тигезлеге 

булганда, Комиссия рәисе тавышы хәлиткеч булып тора.  

2.16. Комиссия бәяләмәсе, шулай ук процедура мәсьәләләре буенча комиссия 

карарлары ачык тавыш бирү юлы белән утырышта катнашучы әгъзаларының гади 

күпчелек тавышы белән кабул ителә.  

2.17. Комиссия карарлары комиссия утырышы көнендә беркетмә белән 

рәсмиләштерелә, ул рәис тарафыннан яисә аның булмаганда комиссия рәисе 

урынбасары һәм сәркатибе тарафыннан имзалана. Комиссия бәяләмәсе тиешле 

утырышта катнашкан комиссия рәисе һәм барлык әгъзалары тарафыннан имзалана. 

2.18. Комиссия бәяләмәсе белем бирү оешмасын гамәлгә куючының 

функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы органга эш көннәрендә 

исәпләнгән 3 көнлек срокта комиссия утырышы уздырылган көннән җибәрелә. 

Комиссия Карарында әлеге Тәртипнең 1.3 һәм 1.4 пунктлары белән билгеләнгән 

критерийлар нигезендә мәгариф оешмасын үзгәртеп төзү яки бетерү турында Карар 

кабул итү нәтиҗәләрен уңай яки тискәре бәяләүнең әлеге комиссия тарафыннан 

нигезләнүе күрсәтелергә тиеш.  

2.19. Белем бирү оешмасын үзгәртеп оештыру яки бетерү турында Карар 

кабул итү нәтиҗәләрен тискәре бәяләүне үз эченә алган Комиссия бәяләмәсе алган 

очракта, мәгариф оешмасын гамәлгә куючының функцияләрен һәм вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыручы орган тиешле карар кабул итү нәтиҗәләрен тискәре бәяләүгә 

китергән сәбәпләр булмаган очракта, кабат комиссиягә мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районы Башкарма комитеты 

Карарына 2 нче номерлы кушымта 

24.05.2019 ел № 466 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы карамагындагы 

белем бирү оешмасын үзгәртеп оештыру яки бетерү турында Карар кабул итү 

нәтиҗәләрен бәяләү Тәртибен (әлеге белем бирү оешмаларының типлары 

буенча), шул исәптән мондый карар нәтиҗәләрен бәяләү буенча комиссия төзү 

һәм аның бәяләмәләрен әзерләү тәртибе һәм мондый карар нәтиҗәләрен бәяләү 

буенча комиссия  Составы 
 

  

 

  Комиссиия рәисе Сороковнина Елена Владимировна, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль 

мәсьәләләр буенча урынбасары;   

  Комиссия рәисе урынбасары Гимадеева Елена Александровна, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы  

“Мәгариф идарәсе” МКУ муниципаль казна 

учреждениесе начальнигы; 

Комиссия   сәркатибе Җиһаншина Нурзия Сәлихҗан кызы,    Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

“Мәгариф идарәсе” МКУ укыту-методик эш 

буенча башлыгы урынбасары; 

  Комиссия  әгъзалары  

Головин Сергей Валерьевич - Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Мөлкәт һәм җир 

мөнәсәбәтләре палатасы рәисе  

Ногманова Марина 

Александровна 

  Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы финанс-бюджет палатасы 

рәисе; 

_______________________   территориясендә белем бирү оешмасы 

урнашкан, аның буенча карар кабул ителә торган 

муниципаль берәмлек башлыгы (Кама Тамагы 

штп, Куйбышев Затоны штп, Тенеш штп, авыл 

җирлекләре); 

_______________________ - карар кабул ителүче  белем бирү оешмасы 

җитәкчесе. 

 


