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2020 елга Баулы муниципаль районынын, 
мэктэпкэчэ белем биру программаларын 
гамэлгэ ашыручы мэгариф оешмалары 
эшчэнлеген финанслау нормативларын 
раслау турында

«Россия Федерациясендэ мэгариф турында» 2012 елныц 29 декабрендэге 273-Ф3 

номерлы Федераль законньщ 99 статьясы, «Россия Федерациясендэ жирле у зидарэ 

оештырунын, гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЭ 

номерлы Федераль законный 15 статьясындагы 1 елешенец 11 пункты. Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетыныц «Муниципаль мэктэпкэчэ белем биру 

оешмалары эшчэнлеген норматив финанслау турында» 2019 елныц 2 июлендэге 546 

номерлы карары, Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Уставы 

нигезендэ, Татарстан Республикасыныц Баулы муниципаль районы Башкарма 

комитеты

КАРАР НТО:

1. 2020 елга расларга (кушымта итеп бирелэ):

Баулы муниципаль районыныц мэктэпкэчэ белем биру 

программаларын тормышка ашыручы мэгариф оешмаларында балаларны карау 

буенча муниципаль хезмэт курсэтугэ норматив чыгымнар (1 нче кушымта);

Баулы муниципаль районында мэктэпкэчэ белем биру программасын 

тормышка ашыручы мэгариф оешмаларында балаларны караган очен ата- 

аналар тулэве кулэме (2нче кушымта);

2020 елныц 1 гыйнварына кадэр мэктэпкэчэ белем биру программасын 

тормышка ашыра торган мэгариф оешмаларына кертелгэн балаларны караган



ечен ата-ана тулэвенэ кучу чорына карата тегзллек керту коэффициентлары 

кулланылган мэгариф оешмалары исемлеге (кушымта №3);

2020 елныц 1 гыйнварына кадэр мэктэпкэчэ белем биру программасын 

гамэлгэ ашыручы мэгариф оешмаларына кертелгэн баланы караган ечен ата- 

ана тулэвенец кучу чорына карата тезэту коэффициенты: 2 айдан 3 яшькэ 

кадэрге балалар ечен - 0,87гэ, 3 яшьтэн алып белем биру менэсэбэтлэре 

тэмамланганчы - 0,89.

2. Баулы муниципаль районы Финанс-бюджет палатасына мэктэпкэчэ 

белем биру программаларын мэгариф оешмаларын финанслау нормативлары 

нигезендэ гамэлгэ ашыручы, элеге карарнын 1нче пункты белэн расланган 

мэгариф оешмаларын финанслауны тээмин итэргэ.

3. Элеге карар рэсми басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ Ьэм 

2020 елнын, 1 гыйнварыннан барлыкка килэ торган хокук менэсэбэтлэренэ 

кагыла.

4. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны Баулы муниципаль 

районы Башкарма комитеты житэкчесенец социаль мэсьэлэлэр буенча беренче 

урынбасарына йеклэргэ.
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