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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

         19.11.2019                                                             № 1030 

 

2020 елга Кама Тамагы 

муниципаль районы гомуми белем 

бирү оешмаларының норматив 

чыгымнарын раслау турында 

 

 

«Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында» 2012 елның 29 декабрендҽге 273 

номерлы Россия Федерациясе Законының 99 статьясы, «Россия Федерациясендҽ 

җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 

октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясындагы 1 өлешенең 11 

пункты, «Һҽркем өчен мөмкин булган һҽм түлҽүсез башлангыч гомуми, төп гомуми, 

урта гомуми белем алуга хокукларны гамҽлгҽ ашыруның дҽүлҽт гарантиялҽрен 

финанс белҽн тҽэмин итү нормативларын раслау турында»   2019 елның 2 

октябрендҽге 76-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендҽ, “2020 

елга Татарстан Республикасында гомуми белем бирү оешмаларында һҽм һөнҽри 

белем бирү оешмаларында өстҽмҽ белем бирүне тҽэмин итү турындагы Татарстан 

Республикасы Законы нигезендҽ, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 

           

          1. 2020 елга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

гомуми белем бирү оешмалары каршындагы интернатларда һҽм гомуми белем бирү 

интернат-мҽктҽплҽрендҽ тҽрбиялҽнүчелҽрне тотуга норматив чыгымнарны расларга. 

           2. Кама Тамагы муниципаль районының Финанс-бюджет палатасына ҽлеге 

карарның 1 пункты белҽн расланган мҽгариф оешмаларының норматив чыгымнары 

нигезендҽ белем бирү оешмаларын финанслауны тҽэмин итүне тҽкъдим итҽргҽ.   

           3. Ҽлеге карар рҽсми басылып чыккан көненнҽн үз көченҽ керҽ һҽм 2020 

елның 1 гыйнварыннан барлыкка килҽ торган хокук мөнҽсҽбҽтлҽренҽ кагыла.  
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4. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасары 

Е. В. Сороковнинага йөклҽргҽ. 

 

 

Җитҽкче                                                                             Р.М. Заһидуллин 

 



Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 19.11.2019 елның 1030 

номерлы карары белҽн расланган 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының гомуми белем 

бирү оешмалары каршындагы интернатларда һәм гомуми белем бирү 

интернат мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләрне карап тоту өчен 

НОРМАТИВ ЧЫГЫМНАР 

 
 

Гомуми белем бирү оешмалары тибы һҽм төре 

Территориаль дислокация Бер кешегҽ 

норматив 

чыгымнар, елына 

сум  

 Гомуми белем бирү оешмасы каршындагы 

интернат 

шәһәр җирлеге 90980 
шәһәр җирлеге 92342 

Гомумбелем бирү  интернат -мҽктҽбе 
шҽһҽр җирлеге 137238 

             авыл җирлеге 141713 

 


