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Муниципаль мәгариф оешмаларында һәркем 
өчен мөмкин булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, 
башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми бе-
лем бирүне оештыру буенча җирле үзидарә ор-
ганнары вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә 
торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу макс-
атларында (федераль дәүләт белем бирү стан-
дартлары нигезендә төп гомуми белем бирү про-
граммаларын гамәлгә ашыруны финанс белән 
тәэмин итү вәкаләтләреннән тыш), муниципаль 
мәгариф оешмаларында балаларга өстәмә белем 
бирүне оештыруны гамәлгә ашыруны оештыру 
муниципаль белем бирү оешмаларының матди-
техник базасын ныгыту өлешендә балаларны ка-
рап тоту һәм карау, балаларны карап тоту өчен 
шартлар тудыруга (финанс белән тәэмин ите-
леше Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 
органнары тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 
балаларга өстәмә белем бирүдән тыш) Татарстан 
Республикасының муниципаль районнары һәм 
шәһәр округлары бюджетларына Татарстан Рес-
публикасы бюджетыннан субсидияләр бирү 
тәртибен раслау турында  
 

 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

1. Карарга теркәлгән Муниципаль мәгариф оешмаларында һәркем өчен мөмкин 
булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем 
бирүне оештыру буенча җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә 
торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу максатларында (федераль дәүләт белем бирү 
стандартлары нигезендә төп гомуми белем бирү программаларын гамәлгә ашыруны фи-
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нанс белән тәэмин итү вәкаләтләреннән тыш), муниципаль мәгариф оешмаларында ба-
лаларга өстәмә белем бирүне оештыруны гамәлгә ашыруны оештыру муниципаль белем 
бирү оешмаларының матди-техник базасын ныгыту өлешендә балаларны карап тоту һәм 
карау, балаларны карап тоту өчен шартлар тудыруга (финанс белән тәэмин ителеше Та-
тарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары тарафыннан гамәлгә ашырыла тор-
ган балаларга өстәмә белем бирүдән тыш) Татарстан Республикасының муниципаль 
районнары һәм шәһәр округлары бюджетларына Татарстан Республикасы бюджетын-
нан субсидияләр бирү тәртибен расларга. 

2. Әлеге карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы Мәга-

риф һәм фән министрлыгына йөкләргә. 

3. Әлеге карар 2020 елга (2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына) 

Татарстан Республикасы бюджет системасы бюджетларын төзегәндә һәм үтәгәндә 

барлыкка килә торган хокук мөнәсәбәтләренә карата кулланыла дип билгеләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                     А.В.Песошин 

 


