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Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының 01.02.2018 ел №21  

«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шәһәренең «Аккош» 17 нче 

катнаш төрдәге балалар бакчасы муниципаль 

бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

Уставы турында яңа редакциядә» карары белән 

расланган расланган, ТР Азнакай муниципаль 

районының «Аккош»  17 нче катнаш төрдәге 

балалар бакчасы муниципаль бюджет 

мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе Уставына 

үзгәреш кертү турында (№223 от 10.09.2018 

карар редакциясендә) 

 

            ТР Азнакай муниципаль районының «Азнакай шәһәре 6 нчы урта мәктәбе» 

Уставын Россия Федерациясенең 29.12.2012 №273 – ФЗ «Россия Федерациясендә 

мәгариф турында» гы Федераль законына туры китерү максатыннан карар бирәм: 

           1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 01.02.2018 ел №21  

«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәренең 

«Аккош» 17 нче катнаш төрдәге балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә 

белем бирү учреждениесе Уставы турында яңа редакциядә» карары белән 

расланган расланган, ТР Азнакай муниципаль районының «Аккош»  17 нче катнаш 

төрдәге балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе Уставына (№223 от 10.09.2018 карар редакциясендә) үзгәреш 

кертергә: 

          1.1. 5.9 пунктның икенче абзацын һәм 5.10. пунктны төшереп калдырырга; 

          1.2. түбәндәге эчтәлекле яңа 7 абзац өстәргә: 

         «7. Локаль норматив актларны кабул итү тәртибе 

7.1. Учреждение Россия Федерациясе законнары нигезендә һәм әлеге Уставта 

билгеләнгән тәртиптә үз компетенциясе чикләрендә, белем бирү мөнәсәбәтләрен 
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җайга сала торган локаль норматив актлар кабул итә (алга таба - локаль норматив 

актлар):  

 - локаль норматив акт проектын эшләү; 

- локаль норматив акт турында фикер алышу һәм (яки) экспертиза; 

- локаль норматив актны коллегиаль идарә органнары, вәкаләтле 

хезмәткәрләр органы (башлангыч профсоюз оешмасы) белән килештерү;); 

- учреждение мөдире боерыгы белән локаль норматив актны раслау һәм 

гамәлгә кертү; 

- төрле мәгълүмат ресурсларыннан файдаланып, локаль норматив актны 

халыкка җиткерү. Учреждениенең локаль норматив хокукый актлары турында 

мәгълүмат белем бирү процессында катнашучылар, барлык учреждение 

хезмәткәрләре өчен ачык һәм аңлаешлы булып тора. Мөдир хезмәткәрләрне 

култамга белән локаль норматив акт белән таныштыра. 

7.2. Локаль норматив актларга үзгәрешләр һәм өстәмәләр яңа локаль 

норматив акт кабул итү юлы белән гамәлгә ашырыла. Алдагы локаль норматив акт 

үз көчен югалта. 

   7.3. Локаль норматив актларны саклау тәртибе локаль норматив актларны 

эшләү турындагы Нигезләмәдә күрсәтелгән.». 

1.3. 7-12 бүлекләрне 8-13 бүлекләр дип санарга. 

        2.  Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Аккош» 17 нче 

катнаш төрдәге балалар бакчасы мөдире (Ибраһимова Г.М.) гамәлдәге законнар 

нигезендә Уставка үзгәрешләр кертүне дәүләт теркәвенә алырга вәкаләтле. 

3.  Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында»: http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча бастырып чыгарырга һәм 

Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет - телекоммуникация 

челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru. 

        4.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары  

Д.Р. Гыйләҗевка йөкләргә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Җитәкче                                                                А.Х.Шәмсетдинов 

     

 
 

 



 

 

«РАСЛАНГАН»  

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты карары 

«____ »___________2019  №______ 

 

____________________А.Х.Шәмсетдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ «АККОШ»   

17 НЧЕ КАТНАШ ТӨРДӘГЕ БАЛАЛАР БАКЧАСЫ» МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ 

МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРҮ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ УСТАВЫНА ҮЗГӘРЕШЛӘР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азнакай шәһәре 
        



 

          Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 01.02.2018 ел №21  

«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәренең 

«Аккош» 17 нче катнаш төрдәге балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә 

белем бирү учреждениесе Уставы турында яңа редакциядә» карары белән 

расланган расланган, ТР Азнакай муниципаль районының «Аккош»  17 нче катнаш 

төрдәге балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе Уставына (№223 от 10.09.2018 карар редакциясендә) үзгәреш 

кертергә: 

          1.1. 5.9 пунктның икенче абзацын һәм 5.10. пунктны төшереп калдырырга; 

          1.2. түбәндәге эчтәлекле яңа 7 абзац өстәргә: 

         «7. Локаль норматив актларны кабул итү тәртибе 

7.1. Учреждение Россия Федерациясе законнары нигезендә һәм әлеге Уставта 

билгеләнгән тәртиптә үз компетенциясе чикләрендә, белем бирү мөнәсәбәтләрен 

җайга сала торган локаль норматив актлар кабул итә (алга таба - локаль норматив 

актлар):  

 - локаль норматив акт проектын эшләү; 

- локаль норматив акт турында фикер алышу һәм (яки) экспертиза; 

- локаль норматив актны коллегиаль идарә органнары, вәкаләтле хезмәткәрләр 

органы (башлангыч профсоюз оешмасы) белән килештерү;); 

- учреждение мөдире боерыгы белән локаль норматив актны раслау һәм гамәлгә 

кертү; 

- төрле мәгълүмат ресурсларыннан файдаланып, локаль норматив актны халыкка 

җиткерү. Учреждениенең локаль норматив хокукый актлары турында мәгълүмат 

белем бирү процессында катнашучылар, барлык учреждение хезмәткәрләре өчен 

ачык һәм аңлаешлы булып тора. Мөдир хезмәткәрләрне култамга белән локаль 

норматив акт белән таныштыра. 

7.2. Локаль норматив актларга үзгәрешләр һәм өстәмәләр яңа локаль норматив акт 

кабул итү юлы белән гамәлгә ашырыла. Алдагы локаль норматив акт үз көчен 

югалта. 

   7.3. Локаль норматив актларны саклау тәртибе локаль норматив актларны эшләү 

турындагы Нигезләмәдә күрсәтелгән.». 

         1.3. 7-12 бүлекләрне 8-13 бүлекләр дип санарга. 


