
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МУСЛЮМОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӚСЛИМ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КАРАР 

15.07.2019 г. с.  Муслюмово №364 

 

"Мөслим муниципаль районы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем 

бирү оешмаларында балаларны карап тоту һәм караган өчен ата-ана 

түләвенең күләмен билгеләгәндә исәпкә алына торган чыгымнар 

исемлеген раслау турында" 

  

«Россия Федерациясендә мәгариф турында 2012 елның 29 декабрендәге 273-

ФЗ номерлы Федераль законның 65 статьясы, Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Мӛслим муниципаль районы  

муниципаль берәмлеге Уставы нигезендэ  Мӛслим муниципаль районы 

башкарма комитеты карар бирэ: 

  

1.  Мӛслим муниципаль районының муниципаль бюджет мәктәпкәчә 

белем бирү оешмаларында балаларны карап тоту һәм караган ӛчен түләү 

билгеләүдә исәпкә алына торган чыгымнар исемлеген (1 нче кушымта) 

расларга. 

2. Карар рәсми басылып чыккан кӛненнән үз кӛченә керә. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитетның 

социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Бадретдинова М. Р. йӛкләргә. 

  

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары                   И. Х. Әхмәтов   

  

  

 



 

Башкарма комитет карарына 1 нче кушымта  

№ _______ нче _____________ 2019ел. 

Мӛслим муниципаль районының муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

оешмаларында балаларны карап йӛргән һәм караган ӛчен ата-аналар түләвен 

билгеләүдә исәпкә алына торган чыгымнар Исемлеге 

 

1. Муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында балаларны 

карап тоту һәм карау буенча хезмәт күрсәтүгә тотылган чыгымнарга 

түбәндәге чыгымнар керә:: 

 1.1. балалар ӛчен азык-тӛлек сатып алуга чыгымнар; 

1.2. тәрбияләнүчеләрнең кӛн режимын һәм шәхси гигиена кагыйдәләрен 

үтәүне тәэмин итү ӛчен кулланыла торган чыгым материаллары сатып алуга 

бәйле башка чыгымнар; 

1.3. баланы карау һәм карау, аларга шәхси гигиена һәм кӛн режимын үтәү 

ӛчен кирәкле тӛп чараларның бәясен арттыру; 

1.4. хезмәт хакын хуҗалык-кӛнкүреш хезмәте күрсәтү һәм азык әзерләү 

белән тәэмин итүче хезмәт күрсәтүче персоналның хезмәт хакына исәпләүләр 

белән түләү; 

1.5. муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү оешмалары хезмәткәрләре 

ӛчен санитар кием һәм махсус кием сатып алу чыгымнары. 

2. Ата-ана түләвенең күләме кушымтаның 1 пунктында билгеләнгән 

чыгымнар күләменнән артып китә алмый һәм «Мӛслим муниципаль 

районы»муниципаль берәмлеге ӛчен Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары белән билгеләнә торган максималь күләменнән югарырак 

була алмый. 

3. Ата-аналар түләве күләменә мәктәпкәчә белем бирү программасын 

гамәлгә ашыруга чыгымнарны, шулай ук муниципаль бюджет мәктәпкәчә 

белем бирү оешмаларының күчемсез милкен тотуга чыгымнарны кертү 

рӛхсәт ителми. 


