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Карар 
«30» декабрь 2019 ел.        № ПР-329 

 Актаныш муниципаль районы Башкарма комитетының «2020 елга Актаныш 
муниципаль районы муниципаль берәмлегенең гомуми белем бирү оешмаларының 

норматив чыгымнарын раслау турында " 2019 елның 1 ноябрендәге ПР-255 номерлы 
карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 
«Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 елның 29 декабрендәге 273 

номерлы Россия Федерациясе Законының 99 статьясы, «Россия Федерациясендә җирле 
үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 
номерлы Федераль законның 15 статьясындагы 1 өлешенең 11 пункты, «Муниципаль 
мәктәпкәчә белем бирү оешмаларын норматив финанслау турында " 2019 елның 2 
июлендәге 546 номерлы ТР Министрлар Кабинеты карары, Актаныш муниципаль районы 
Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 
1. 2020 елның 1 гыйнварына кадәр мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә 

ашыручы мәгариф оешмаларына, «Актаныш муниципаль районы» муниципаль 
берәмлегенең мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф 
оешмаларына күчү чорына ата-аналар түләве күләменә карата төзәтмәләр коэффициенты 
кулланыла торган мәктәпкәчә белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы мәгариф 
оешмалары исемлегенә кертергә һәм аны кушымта нигезендә яңа редакциядә бәян итәргә. 

2.  Әлеге карар рәсми басылып чыккан көннән  үз көченә керә  һәм    районның  рәсми  
сайтында  Татарстан Республикасының  хокукый мәгълүмати  рәсми  порталында   
http://pravo.tatarstan.ru/, шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең  
порталында  Интернет  мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә http://aktanysh.tatarstan.ru/ 
урнаштырылырга тиеш. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
 
 

Җитәкче 

 

И.И.Габдулхаев 
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Актаныш муниципаль районы 
муниципаль берәмлеге Башкарма 
комитетының 30.12.2019№ ПР-329 
карарына кушымта 

 

№ 
т/б 

 

Мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларының 
аталышы 

1 ТР Актаныш муниципаль районы "Байсар балалар бакчасы" мәктәпкәчә  белем бирү 
учреждениесе "Байсар урта гомуми белем бирү мәктәбе" муниципаль бюджет гомуми 
белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе 

2 ТР Актаныш муниципаль районы "Татар Суыксуы балалар бакчасы" мәктәпкәчә 
белем бирү учреждениесе " Татар Суыксуы урта  гомуми белем бирү мәктәбе" 
муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе 

3 ТР Актаныш муниципаль районы "Такталачык балалар бакчасы" мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесе  «Такталачык төп гомуми белем бирү мәктәбе»  муниципаль 
бюджет гомуми белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе   

4 ТР Актаныш муниципаль районы "Сәфәр балалар бакчасы"  мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе " Сәфәр урта гомуми белем бирү мәктәбе»   муниципаль бюджет 
гомуми белем бирү учреждениесе  структур бүлекчәсе   

5 ТР Актаныш муниципаль районы " Киров балалар бакчасы"  мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе "Киров урта гомуми белем бирү мәктәбе"  муниципаль бюджет гомуми 
белем бирү учреждениесе  структур бүлекчәсе 

6 ТР Актаныш муниципаль районы " Уразай балалар бакчасы" мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе «Уразай төп гомуми белем бирү мәктәбе»   муниципаль бюджет 
гомуми белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе 

7 ТР Актаныш муниципаль районы "Теләкәй балалар бакчасы" мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе " Теләкәй төп гомуми белем бирү мәктәбе "  муниципаль бюджет 
гомуми белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе 

8 ТР Актаныш муниципаль районы " Әтәс балалар бакчасы" мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе " Әтәс төп гомуми белем бирү мәктәбе" муниципаль бюджет гомуми 
белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе 

9 ТР Актаныш муниципаль районы" Аккүз балалар бакчасы" мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе   «Аккүз төп гомуми белем бирү мәктәбе»  муниципаль бюджет гомуми 
белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе 

10 ТР Актаныш муниципаль районы «Кәзкәй балалар бакчасы»  «1 нче санлы Актаныш 
урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү 
учреждениесе структур бүлекчәсе 

11 ТР Актаныш муниципаль районы "Аеш башлангыч мәктәп-балалар бакчасы" 
муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе 

12 ТР Актаныш муниципаль районы "Күҗәкә балалар бакчасы" мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе " Күҗәкә төп гомуми белем бирү мәктәбе”  муниципаль бюджет гомуми 
белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе 

13 ТР Актаныш муниципаль районы "Зөбәер балалар бакчасы" мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе "Зөбәер төп гомуми белем бирү мәктәбе" муниципаль бюджет гомуми 
белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе 

14 ТР Актаныш муниципаль районы "Түке балалар бакчасы"  мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе «Зөбәер төп гомуми белем бирү мәктәбе»  муниципаль бюджет гомуми 
белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе 

15 ТР Актаныш муниципаль районы «Тыңламас балалар бакчасы» мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесе «1 нче санлы Актаныш урта гомуми белем бирү мәктәбе» 
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муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе   

16 ТР Актаныш  муниципаль районы "Мари-Суыксуы балалар бакчасы" мәктәпкәчә 
белем бирү учреждениесе "Мари-Суыксуы урта гомуми белем бирү мәктәбе" 
муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе 

17 ТР Актаныш муниципаль районы «Чуракай балалар бакчасы» мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе "Чуракай төп гомуми белем бирү мәктәбе" муниципаль бюджет гомуми 
белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе 

18 ТР Актаныш муниципаль районы "Чалманарат балалар бакчасы" мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесе «Чалманарат төп гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль 
бюджет гомуми белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе 

19 ТР Актаныш муниципаль районы «Әҗәкүл балалар бакчасы» мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе «1 нче санлы Актаныш урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль 
бюджет гомуми белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе   

20 ТР Актаныш муниципаль районы "Иске Кормаш балалар бакчасы" мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесе "Иске Кормаш төп гомуми белем бирү мәктәбе"  муниципаль 
бюджет гомуми белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе  

21 ТР Актаныш муниципаль районы "Богады балалар бакчасы" мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе "Богады төп гомуми белем бирү мәктәбе" муниципаль бюджет гомуми 
белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе 

22 ТР Актаныш муниципаль районы "Яңа Кормаш балалар бакчасы" мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесе «Яңа Кормаш төп гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль 
бюджет гомуми белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе 

23 ТР Актаныш муниципаль районы "Югары Яхшый" мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе  " Югары Яхшый төп гомуми белем бирү мәктәбе" муниципаль бюджет 
гомуми белем бирү учреждениесе  структур бүлекчәсе  

24 ТР Актаныш муниципаль районы "Әгъбәз балалар бакчасы"  мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе "Чуракай төп гомуми белем бирү мәктәбе" муниципаль бюджет гомуми 
белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе  

25 ТР Актаныш муниципаль районы «Куян балалар бакчасы» мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесе "Уразай төп гомуми белем бирү мәктәбе"  муниципаль бюджет гомуми 
белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе 

26 ТР Актаныш муниципаль районы «Усы балалар бакчасы» мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесенең "Качкын төп гомуми белем бирү мәктәбе" муниципаль бюджет 
гомуми белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе 

27 ТР Актаныш муниципаль районы "Иске Айман балалар бакчасы"  мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесенең "Иске Айман төп гомуми белем бирү мәктәбе"   муниципаль 
бюджет гомуми белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе 

28 ТР Актаныш муниципаль районы «Качкын балалар бакчасы» мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесенең "Качкын төп гомуми белем бирү мәктәбе"  муниципаль бюджет 
гомуми белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе 

29 ТР Актаныш муниципаль районы " Олы Имән балалар бакчасы" мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесенең "Киров урта гомуми белем бирү мәктәбе" муниципаль бюджет 
гомуми белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе 

30 ТР Актаныш муниципаль районы  "Татар Ямалысы балалар бакчасы"мәктәпкәчә 
белем бирү учреждениесенең "Татар Ямалысы төп гомуми белем бирү мәктәбе” 
муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе 

31 ТР Актаныш муниципаль районы "Меңнәр балалар бакчасы" мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениесенең " Меңнәр төп гомуми белем бирү мәктәбе"  муниципаль бюджет 
гомуми белем бирү учреждениесе структур бүлекчәсе 
 



3 

 

32 ТР Актаныш муниципаль районының «Пучы балалар бакчасы» мәктәпкәчә белем 
бирү муниципаль бюджет учреждениесе 

33 ТР Актаныш муниципаль районы "Яңа Әлем балалар бакчасы" мәктәпкәчә белем 
бирү муниципаль бюджет учреждениесе 

 


