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2020 елга Баулы муниципаль 
районыньщ гомуми белем 
биру оешмаларыныц 
норматив чыгымнарын 
раслау турында

«Россия Федерациясендэ мэгариф турында» 2012 елнын 29 декабрендэге 

27 3 -03  номерлы Федераль законньщ 99 статьясы, «Россия Федерациясендэ 

ж;ирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елнын 6 

октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль законный 15 статьясындагы 1 

елешенен, 11 пункты, Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты 

житэкчесенец «Баулы муниципаль районы гомуми белем биру оешмаларын 

норматив финанслауны керту турында» 2007 елныц 11 декабрендэге 201 

номерлы карары нигезендэ Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 

Башкарма комитеты

КАРАР ИТЭ:

1. Кушымтадагы 2020 елга Баулы муниципаль районынын гомуми 

белем биру оешмалары каршындагы интернатларда Ьэм гомуми белем биру 

интернат мэктэплэрендэ тэрбиялэнучелэрне тотуга норматив чыгымнарны 

расларга

2. Баулы муниципаль районыньщ финанс-бюджет палатасына 

тубэндэгелэр тарафыннан расланган, белем биру оешмаларыныц норматив 

чыгымнары нигезендэ белем биру оешмаларын финанслауны тээмин и гэргэ:

«2020 елга Татарстан Республикасында гомуми белем биру оешмаларында 

Иэм Ьенэри белем биру оешмаларында Иэркем очен момкин булган Ьэм 

тулэусез башлангыч гомуми, теп гомуми, урта гомуми белем, шулай ук естэмэ



белем алуга хокукларны гамзлгэ ашыруньщ дэулэт гарантиялэрен финанс 

белэн тээмин иту нормативларын раслау турында» 2019 елныц 2 октябрендзге 

76-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы белэн; 

элеге карарныц 1 пункты.

3. Элеге карар рзсми басылып чыккан квненнэн уз кеченэ керэ Иэм 

2020 елнын, 1 гыйнварыннан барлыкка килгэн хокук менэсэбэтлэренэ кагыла.

4. Элеге карарныц утэлешен тнкшереп торуны Баулы муниципаль 

районы Башкарма комитеты житэкчесенец социаль мэсьзлзлзр буенча беренче 

урынбасарына йеклэргэ.
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Баулы муниципаль районы 
Башкарма комитегынын,

2019елныц «___ » ___________
кабул ителгэн____

номерлы карары белам 
РАСЛАНГ АН

2020 елга Баулы муниципаль районынын гомуми белем биру оешмалары Изм 
гомуми белем биру интернат мэктэплэрендэ тэрбиялэнучеларне тотуга

норматив чыгымнар

Гомуми белем биру оешмалары тибы 
Ьэм тере

Территориаль
урнашу

Вер
тэрбиялэнучегэ 

норматив чыгымнар, 
елга сум

Гомуми белем биру оешмасы 
каршындагы интернат

шэЬэр жирлеге 90 980
авыл жирлеге 92 342

Гомуми белем биру интернат-мэктэбе
шэЬэр жирлеге

137 238

авыл жирлеге 141 713 1


