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07.11.2019 ел Баулы шоИорс № 313

2020 елга Баулы муниципаль районы 
балаларына туристлык - туган якны 
ейрэну, экология - биология, хэрби- 
патриотик, социаль - педагогик, социаль - 
икътисадый, табигый - фэнни, техник 
Ьэм культурология юнзлешендэге остэмэ 
белем бируче белем биру оешмаларында 
Бэм балаларга купьюнэлешле остэмэ 
белем биру оешмаларында остэмэ белем биру 
программаларын гамэлгэ ашыруга норматив 

чыгымнарны раслау турында

«Россия Ф едерациясендэ мэгариф турында» 2012 елньщ 29 декабрендэге 

27Э-ФЗ номерлы Россия Ф едерациясе законынын, 99нчы статьясы, «Россия 

Ф едерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруньщ  гомуми принциплары турында» 

2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль законныж 15 статьясы 

1нче елеш е 11 пункты, Татарстан Республикасы М инистрлар Кабинетыныц 

2009 елньщ 31 декабрендэге «Татарстан Республикасы балаларына туристик- 

туган якны ейрэну, экология-биология, хэрби-патриотик, социаль-педагогик 

социаль - икътисадый, табигый - фэнни, техник Ьэм культурология 

юнэлеш ендэге остэмэ белем бируче белем биру оешмаларында Ьэм балаларга 

купьюнэлешле остэмэ белем биру оешмалары нормативларын исэплэу 

нигезлэмэсен раслау турында» 939 номерлы карары, Татарстан Республикасы 

Баулы муниципаль районы Уставы нигезендэ, Баулы муниципаль районы 

Баш карма комитеты КАРАР ИТЭ:

1. 2020 елга расларга:

кушымтадагы Баулы муниципаль районы балаларына туристлык - туган 

якны ейрэну, экология - биология, хэрби-патриотик, социаль - педагогик,



социаль - икътисадый, табигый - фэнни, техник Ii s m  культурология 

юнэлеш ендэге остэмэ белем бируче белем биру оешмаларында Ьэм балаларга 

купьюнэлешле остэмэ белем биру оешмаларында норматив чыгымнарны 

расларга;

балаларга туристлык-туган якны ойрэну, экология-биология, хэрби- 

патриотик, социаль-педагогик, социаль-икътисадый, табигый-фэнни, техник 

Ьэм культурология юнэлешендэге остэмэ белем биру оешмаларында Ьэм 

балаларга остэмэ белем биру куппрофильле мэгариф оешмаларында остэмэ 

белем биру программаларын гамэлгэ ашыруга норматив чыгымнарга карата 

тозэту коэффициентын 0,5 кулэмендэ.

2. Баулы муниципаль районыньщ  финанс-бюджет палатасына тээмин 

итэргэ:

элеге карарньщ 1 пунктында расланган балаларга остэмэ белем биру 

мэгариф оешмаларыныц норматив чыгымнары нигезендэ балаларга остэмэ 

белем биру буенча мэгариф оешмаларын финанслау;

элеге карарньщ 1 пунктында расланган балаларга остэмэ белем биру 

мэгариф оешмаларыныц норматив чыгымнары чоры дэвамында хезмэт 

законнарында Ьэм башка норматив хокукый актларда билгелэнгэн тэртиптэ 

гамэлгэ ашырыла торган остэмэ белем биру оешмалары хезмэткэрлэренен 

хезмэт хакын индексациялэу белэн бер ук вакытта янадан карауны.

3. Олеге карар рэсми басылып чыккан коненнэн уз кеченэ керэ Ьэм 

2020 елныц 1 гыйнварыннан барлыкка килгэн хокук монэсэбэтлэренэ кагыла.

4. Олеге карарньщ утэлешен тикш ереп торуны Баулы муниципаль 

районы Башкарма комитеты житэкчесенец социаль мэсьэлэлэр буенча беренче 

урынбасарына йоклэргэ.

Баулы муниципаль районы 
Баш карма комитеты житэкчесе 
вазыйфаларын башкаручы
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