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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республика-

сының Мәгариф һәм фән министрлыгы 

мәсьәләләре» 2009 ел, 8 май,  

287 нче карары белән расланган Татарстан 

Республикасының Мәгариф һәм фән 

министрлыгы турындагы нигезләмәгә 

үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы мәсьәләләре» 2009 ел, 8 май,  

287 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел,  

19 май, 388 нче; 2010 ел, 10 декабрь, 1040 нчы; 2010 ел, 17 декабрь, 1078 нче;  

2012 ел, 7 март, 195 нче; 2012 ел, 10 октябрь, 844 нче; 2013 ел, 19 март, 193 нче; 

2013 ел, 18 июль, 501 нче; 2013 ел, 22 август, 592 нче; 2013 ел, 7 ноябрь, 859 нчы; 

2014 ел, 23 гыйнвар, 30 нчы; 2014 ел, 22 октябрь, 773 нче; 2015 ел, 11 июнь,  

426 нчы; 2017 ел, 16 март, 148 нче; 2017 ел, 29 декабрь, 1072 нче; 2018 ел, 8 август, 

643 нче; 2018 ел, 29 октябрь, 952 нче; 2018 ел, 7 ноябрь, 983 нче; 2019 ел, 29 апрель, 

359 нчы; 2019 ел, 6 сентябрь, 797 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән 

министрлыгы турындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3.1 пунктның икенче абзацында «Татарстан Республикасы территориясендә» 

сүзләреннән соң «, шулай ук әлеге оешмаларның Россия Федерациясенең башка 

субъектларында урнашкан филиаллары» сүзләрен өстәргә; 

3.1 пунктның егерме өченче абзацында  «Татарстан Республикасы 

территориясендә» сүзләреннән соң «, шулай ук әлеге оешмаларның Россия 

Федерациясенең башка субъектларында урнашкан филиаллары» сүзләрен өстәргә; 

3.3 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә: 
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«белем бирү эшчәнлеген лицензияләүне Россия Федерациясенең башка 

субъектларында урнашкан оешмаларның филиалларында, территорияләрендә белем 

бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешмаларның тиешле филиаллары булган 

Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимияте органнары белән 

берлектә, лицензия контролен гамәлгә ашыру өлешендә, белем бирү эшчәнлеген 

гамәлгә ашыручы оешмаларның тиешле филиаллары булган белем бирү 

эшчәнлегенә лицензия бирүне гамәлгә ашыра; 

үткәрүне оештыра һәм дәүләт аккредитацияләү, мәгариф эшчәнлеген 

филиалларында, оешмалар, белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы урнашкан 

Россия Федерациясенең башка субъектларында белән хезмәттәшлектә тиешле 

органнары тарафыннан Россия Федерациясе субъектлары башкарма хакимияте 

үткәрү өлешендә аккредитация экспертизасы»;  

3.4 пунктның өченче абзацына «, шулай ук әлеге оешмаларның Россия 

Федерациясенең башка субъектларында урнашкан филиаллары» сүзләрен өстәргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  


