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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 313 от 07.11.2019 
 

 КАРАР 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма 

комитетының "Апас муниципаль районы "муниципаль берәмлегенең 

мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрен норматив финанслауны кертү 

турында" 2008 елның 21 маендагы 84 номерлы карарына үзгәрешләр 

кертү хакында" 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы башкарма комитеты 

карар итә: 

1."Апас муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең мәктәпкәчә 

белем бирү учреждениеләрен норматив финанслауны кертү турында" 2008 

елның 21 маендагы 84 номерлы Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы Башкарма комитеты карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1) 1 пунктның бишенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"Апас муниципаль районы"муниципаль берәмлегенең белем бирү 

эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешмаларда мәктәпкәчә белем бирү 

программаларын үзләштерүче балаларны караган һәм караган өчен ата-

аналардан (законлы вәкилләрдән) алына торган түләүне Формалаштыру һәм алу 

тәртибе. 

2) "Апас муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең мәктәпкәчә 

белем бирү учреждениеләрендә балаларны тәрбияләгән өчен ата-ана түләвен 

Формалаштыру һәм алу тәртибендә, Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы Башкарма комитетының "Апас муниципаль районы "муниципаль 

берәмлегенең мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрен норматив финанслауны 

кертү турында" 2008 елның 21 маендагы 84 номерлы карары белән расланган 

"Апас муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениеләрендә балаларны карап тоткан өчен ата-ана түләвен 

Формалаштыру һәм алу тәртибендә": 

исемне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"Апас муниципаль районы "муниципаль берәмлегенең белем бирү 

эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешмаларда мәктәпкәчә белем бирү 

программаларын үзләштерүче балаларны караган һәм караган өчен ата-

аналардан (законлы вәкилләрдән) алына торган түләүне Формалаштыру һәм алу 

тәртибе""»; 



1.1 пунктны киләсе редакциядә бәян итәргә: 

«1.1. Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары балаларны карау һәм карау 

белән шөгыльләнә.»; 

1.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешманы гамәлгә куючы 

баланы караган һәм караган өчен ата - аналардан (законлы вәкилләрдән) алына 

торган түләүне (алга таба-ата-аналар түләве) һәм аның күләмен, әгәр «Россия 

Федерациясендә мәгариф турында " Федераль законда башкача билгеләнмәгән 

булса, билгели»; 

1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 2.5, 2.8 пунктларда " мәктәпкәчә белем бирүнең төп 

гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесендә балаларны карап тоту өчен» сүзләрен төшереп калдырырга; 

2 бүлекнең исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. Ата-ана түләвен исәпләү, билгеләү һәм үзгәртү тәртибе»; 

2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 пунктларда, 3 бүлек атамасында 

да «балаларны караган өчен» сүзләрен» баланы караган һәм караган өчен 

«сүзләренә алмаштырырга.  

 

2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

 

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны мәгариф бүлеге 

начальнигы А. Э. Хәйруллинага йөкләргә. 

 

 

Җитәкчесе                                                        А. Н. Гыйбадуллин 
 

 


