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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                              КАРАР                                                      
 
 «19» декабрь 2019 ел                                                                        № 374 
 
 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының 2019 елның 15 ноябрендәге 321 
нче номерлы  «2020 елга «Азнакай муниципаль районы» 
муниципаль берәмлегенең мәктәпкәчә белем бирү 
программаларын гамәлгә ашыручы мәгариф 
учреждениеләре эшчәнлеген финанслау нормативларын 
раслау турында» карарына үзгәршләр кертү турында  
 
 

3 нче  кушымтаны яраштыру максатыннан, карар бирә: 
 
1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 15 ноябрендәге 321 нче номерлы  «2020 елга «Азнакай 
муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең мәктәпкәчә белем бирү 
программаларын гамәлгә ашыручы мәгариф учреждениеләре эшчәнлеген 
финанслау нормативларын раслау турында» карарына түбәндәге  үзгәршләрне 
кертергә:  

- әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә, 3 нче кушымтаны яңа 
редакциядә бәян итәргә. 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 
порталында» түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 
http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 
Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча 
урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru. 

          3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Азнакай муниципаль 
районы башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад һәм финанслар буенча 
урынбасары Г.Г. Сөләймановага йөкләргә. 
 
  
             Җитәкче                                                                          А.Х.Шәмсетдинов 
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Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитеты карарына 1 нче кушымта 
 «____» _________ 2019 № _____ 

 
«АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ»  МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ 2020 

ЕЛНЫҢ 01 ГЫЙНВАРЫНА КАДӘР МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРҮ ПРОГРАММАСЫН 
ТОРМЫШКА АШЫРУЧЫ БЕЛЕМ БИРҮ ОЕШМАЛАРЫНА КЕРТЕЛГӘН, 

БАЛАЛАРНЫ, БАЛАНЫ КАРАГАН ӨЧЕН АТА-АНАЛАР ТҮЛӘВЕ КҮЛӘМЕНӘ 
КАРАТА АЛАРГА КАРАТА КҮЧЕШ ЧОРЫНА ТӨЗӘТҮ КОЭФФИЦИЕНТЛАРЫ 

КУЛЛАНЫЛА ТОРГАН МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРҮ ПРОГРАММАЛАРЫН 
ГАМӘЛГӘ АШЫРУЧЫ, МӘГАРИФ УЧРЕЖДЕНИЕЛӘРЕ ИСЕМЛЕГЕ 

№ 
п/п 

Мәктәпкәчә белем бирү программасын тормышка ашыручы мәгариф 
оешмаларының исеме 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәренең 
"Аккош" 17 нче балалар бакчасы  муниципаль бюджет мәгариф учреждениесе 

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәренең 
"Әллүки" 20 нче балалар бакчасы  муниципаль бюджет мәгариф 
учреждениесе 

3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Буралы авылының 
"Балкыш "балалар бакчасы муниципаль бюджет мәгариф учреждениесе 

4. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Таллы Бүләк 
авылының "Бүләк "балалар бакчасы муниципаль бюджет мәгариф 
учреждениесе 

5. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Бүләк авылының 
"Бәләкәч "балалар бакчасы муниципаль бюджет мәгариф учреждениесе 

6. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Победа поселогының" 
Солнышко "балалар бакчасы муниципаль бюджет мәгариф учреждениесе 

7. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Туйкә авылының 
"Карлыгач "балалар бакчасы" Муниципаль Бюджет Мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе 

8. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Әлкәй авылының 
Актүбә шәһәр тибындагы бистәсенең "Каенкай "4 нче катнаш төрдәге балалар 
бакчасы" Муниципаль Бюджет Мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

9. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Микулино авылының 
Актүбә шәһәр тибындагы бистәсенең "Березка "4 нче катнаш төрдәге балалар 
бакчасы" Муниципаль Бюджет Мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 

10. 10 нчы "Алтынчәч" катнаш төрдәге балалар бакчасы "Муниципаль Бюджет 
Мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе филиалы-Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы Карамалы авылының" Айгөл» балалар бакчасы 

11. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авылының" 
Айгөл "балалар бакчасы" Муниципаль Бюджет Мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе 

12. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы "Чалпы авылы урта 
гомуми белем бирү мәктәбе" муниципаль бюджет гомуми белем бирү 
учреждениесе 

13. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Тымытык авылының 
"Аккош "балалар бакчасы" Муниципаль Бюджет Мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе 

14. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Бирючевка авылының 
"Колосок "балалар бакчасы" Муниципаль Бюджет Мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе 



15. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай бистәсенең 
"Кояшкай" балалар бакчасы " Муниципаль Бюджет Мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе 

16. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Сәпәй авылының 
"Кояшкай "балалар бакчасы" Муниципаль Бюджет Мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе 

17. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы "Кәкре Елга авылы 
урта гомуми белем мәктәбе" муниципаль бюджет гомуми белем бирү 
учреждениесе 

18. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы "Урманай авылының 
урта гомуми белем мәктәбе" муниципаль бюджет гомуми белем бирү 
учреждениесе 

19. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Сарлы авылының 
"Ләйсән "балалар бакчасы" Муниципаль Бюджет Мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе 

20. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы "Урсай авылы урта 
гомуми белем бирү мәктәбе" муниципаль бюджет гомуми белем бирү 
учреждениесе 

21. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Чемодурово авылының 
"Солнышко "балалар бакчасы" Муниципаль Бюджет Мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе 

22. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Олы Сукаеш авылының 
"Тамчы "балалар бакчасы" Муниципаль Бюджет Мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе 

23. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Мәлбагыш авылының 
"Тамчы" балалар бакчасы " Муниципаль Бюджет Мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе 

24. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы" Чубар Абдул авылы 
урта гомуми белем бирү мәктәбе " муниципаль бюджет гомуми белем бирү 
учреждениесе 

25. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Әгерҗе авылының 
"Чишмә" балалар бакчасы " Муниципаль Бюджет Мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе 

26. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Мәсгут авылының 
"Чишмә" балалар бакчасы " Муниципаль Бюджет Мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе 

27. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Әсәй авылының 
"Чулпан "балалар бакчасы" Муниципаль Бюджет Мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе 

28. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Балтач авылының 
"Чулпан "балалар бакчасы" Муниципаль Бюджет Мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе 

29. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Югары Стәрле 
авылының "Чулпан "балалар бакчасы" Муниципаль Бюджет Мәктәпкәчә 
белем бирү учреждениесе 

30. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Чалпы авылының 
"Чулпан "балалар бакчасы" Муниципаль Бюджет Мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе 

 


