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     ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    КАРАР                                                      
 

       « 01 » август 2019 ел                                                                                              № 246 

 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

25.08.2011 ел №300 «Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районында гомуми белем бирү мәктәпләре 

укучыларын балаларны йөртү өчен махсус билгеләнгән 

автобуслар белән йөртүне оештыру турында» 

карарына үзгәрешләр кертү турында ( 27.08.2012 № 

207;  13.08.2013 № 218;  29.08.2014 № 174;  28.08.2015 

№ 236;  22.08.2016 №258;  31.08.2017 №221; 07.11.2017 

№277;  19.09.2018 №272 карарлар  редакциясендә) 

 

 

Азнакай муниципаль районы белем бирү учреждениеләрендә укучыларны имин һәм 

өзлексез йөртүне тәэмин итү максатларында карар чыгара: 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 25.08.2011 ел №300 «Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районында гомуми белем бирү мәктәпләре укучыларын 

балаларны йөртү өчен махсус билгеләнгән автобуслар белән йөртүне оештыру турында» 

карарына ( 27.08.2012 № 207;  13.08.2013 № 218;  29.08.2014 № 174;  28.08.2015 № 236;  

22.08.2016 №258;  31.08.2017 №221; 07.11.2017 №277;  19.09.2018 №272 карарлар  

редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. Азнакай районы буенча ЮХИДИ бүлеге хезмәткәрләре катнашында, мәктәп 

маршрутларында автомобиль юлларының торышын тикшерү актлары нигезендә, 2019-2020 

уку елына түбәндәге мәктәп автобус маршрутларын расларга: 

- Азнакай шәһәре-Уразай авылы - Әгерҗе авылы-Азнакай шәһәре (Азнакай шәһәре-9 нчы 

мәктәп); 

- Азнакай шәһәре-Яңа Юл-Азнакай шәһәре (Азнакай шәһәре-9 нчы мәктәп); 

- Азнакай шәһәре-Мәнәвез-Азнакай шәһәре (Азнакай шәһәре-9 нчы мәктәп); 

- Азнакай шәһәре - Үчәлле авылы –Әгер авылы - Тымытык авылы; 

- Азнакай шәһәре - Күктәкә авылы - Тымытык авылы; 

- Азнакай шәһәре - Митрәй авылы-Урманай авылы-Загорье авылы-Чәкән авылы-Түбән 

Стәрле авылы-Заречье авылы-Җиңү бистәсе; 

- Азнакай шәһәре – Чәкән авылы - Җиңү бистәсе; 

- Азнакай шәһәре — Мәндәй авылы — Чубар Абдул авылы; 

- Азнакай шәһәре-Ирекле авылы-Буралы авылы-Чубар Абдул авылы; 

 Азнакай шәһәре - Чалпы авылы – Татшуган авылы - Чалпы авылы; 

 Азнакай шәһәре-Ирекле авылы-Камышлы авылы-Баланлы Бүләк авылы-Чалпы авылы; 
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- Азнакай шәһәре - 1 Май поселогы - Таллы Бүләк авылы-Октябрь авылы-Бүләк авылы-

Карамалы авылы-Уразай авылы-Азнакай шәһәре; 

- Азнакай шәһәре - Балтач авылы - Сәпәй авылы-Азнакай шәһәре; 

- Азнакай шәһәре - Әсәй авылы – Митрәй авылы - Туйкә авылы-Иске мәктәп-Азнакай 

шәһәре («Азнакай шәһәренең 1 нче урта мәктәбе»); 

- Азнакай шәһәре - Карамалы авылы-Таллы Бүләк авылы-1Мая п. - Урманай авылы - 

Митрәй авылы-Урманай авылы; 

- Азнакай шәһәре - Бирючевка авылы - Актүбә ш. т. б. («Актүбә ш.т.б.1 нче урта 

мәктәбе»); 

- Азнакай шәһәре - Әлкәһ авылы-Мәлбагыш авылы-Актүбә ш. т. б. («Актүбә ш.т.б. 1 нче 

урта мәктәбе»); 

- Азнакай шәһәре - Чемодуров авылы-Актүбә ш. т. б. («Актүбә ш.т.б. 1 нче урта 

мәктәбе»); 

         -Азнакай шәһәре-Дмитриевка авылы - Микулино авылы – Александровка авылы -  

Актүбә ш. т. б. («Актүбә ш.т.б. 1 нче урта мәктәбе»); 

- Азнакай шәһәре - Кәкре Елга авылы-Якты Юл авылы - Мәсгут авылы - Яхшыбай 

авылы-Кәкре Елга авылы; 

- Азнакай шәһәре-Кәкре Елга авылы - Кәтем авылы-Кәкре Елга авылы - Илбәк авылы-

Кәкре -  Елга авылы; 

- Азнакай шәһәре - Югары Стәрле авылы - Сөендек авылы – Сарлы авылы -  Бүләк 

авылы-Сарлы авылы; 

- Азнакай шәһәре - Банки Сукаеш авылы - Түбән Сукаеш авылы - Зур Сукаеш авылы-

Мөслим авылы -Урсай авылы; 

- Азнакай шәһәре («Азнакай мөмкинлекләре чикле балалар өчен мәктәбе») - Мәнәвез-

Азнакай шәһәре буенча («Азнакай мөмкинлекләре чикле балалар өчен мәктәбе»). 

1.2. 3.4 пунктында «31.08.2014» санын «31.08.2019» санына алмаштырырга. 

 2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында» 

http//pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча бастырып чыгарырга һәм Азнакай муниципаль 

районының Интернет – мәгълүмат – телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында 

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

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль районы башкарма 

комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Д.Р.Гыйләҗевка йөкләргә. 

 

 

  

Җитәкче                            А.Х.Шәмсетдинов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               


