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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 «10» декабрь, 2019 ел                  № 1978 

 

«Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль  

районының «Күн төп гомуми белем бирү мәктәбе»  

муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесенә  

Советлар Союзы Герое Петр Михайлович Гаврилов исемен  

бирү турында»  2019 ел, 27 ноябрь, 1893 нче карарына  

үзгәрешләр кертү хакында 

 
 

        Муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе исеменә өстәмәләр 

кертү белән бәйле рәвештә, Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты: 

1. «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Күн төп гомуми 

белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесенә 

Советлар Союзы Герое Петр Михайлович Гаврилов исемен бирү турында» Питрәч 

муниципаль районы Башкарма комитетының 2019 елның 27 ноябрендәге 1893 

номерлы карарының 2 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә: 

«2.Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Петр 

Михайлович Гаврилов исемендәге Күн төп гомуми белем бирү мәктәбе» 

муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесенең исемен түбәндәгечә 

үзгәртергә: - тулы исеме: - Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 

«Советлар Союзы Герое Петр Михайлович Гаврилов исемендәге Күн төп гомуми 

белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе. 

 Кыскартылган исеме: МБОУ «Конская  ООШ им. П.М.Гаврилова» 

Татар телендә мәктәпнең тулы рәсми атамасы: Татарстан Республикасы  

Питрәч муниципаль районы башкарма комитеты муниципаль бюджет гомуми белем 

бирү учреждениесе «Советлар Союзы Герое Петр Михайлович  Гаврилов 

исемендәге Күн   төп гомуми белем бирү мәктәбе». 

Татар телендә мәктәпнең кыскартылган рәсми атамасы: МБГББУ   

«П.М.Гаврилов  исемендәге Күн төп гомуми  белем бирү мәктәбе»». 

2. 3 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә:  

 «3. «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Советлар 

Союзы Герое Петр Михайлович Гаврилов исемендәге Күн төп гомуми белем бирү 

мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе уставын расларга.  

3. 4 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә:  



«4.Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Советлар Союзы 

Герое Петр Михайлович Гаврилов исемендәге Күн төп гомуми белем бирү мәктәбе» 

муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе директоры Исламгәрәева 

Нурзия Гашигулла кызы «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 

салым органнарында Советлар Союзы Герое Петр Михайлович Гаврилов 

исемендәге ат төп гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем 

бирү учреждениесе уставын дәүләт теркәвенә алганда мөрәҗәгать итә.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


