
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                           КАРАР  

«24»   01   2020 ел                                                                 № 29                                                               

Ютазы муниципаль районы 

территорияләренә муниципаль 

белем бирү учреждениеләрен  

беркетү турында  

 

Гражданнарның төп гомуми белем бирү программалары 

буенча һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез башлангыч 

гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем алуга конституцион 

хокукларын тәэмин итү максатларында, «Россия Федерациясендә 

мәгариф турында» га 2012 елның 29 декабрендәге 273 -ФЗ санлы 

 Федераль законы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында»гы 2003 елның 6 

октябрендәге  131-ФЗ санлы Федераль законы, "Башлангыч 

гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем бирү программалары 

буенча гражданнарны кабул итү тәртибен раслау турында»гы 2014 

елның 22 гыйнварындагы 32 санлы Россия Федерациясенең 

Мәгариф министрлыгы приказы нигезендә  Ютазы муниципаль 

районы Башкарма комитеты к а р а р  и т ә:   

1. Муниципаль белем бирү учреждениеләрен, кушымталарга 

туры китереп, Ютазы муниципаль районы территорияләренә 

беркетергә.  

2. 2019 елның 29 гыйнварындагы «Муниципаль белем бирү 

учреждениеләрен Ютазы муниципаль районы территорияләренә 

беркетү турында»гы 104 санлы карары үз көчен югалткан дип 

санарга.  

3. Муниципаль мәгариф учреждениеләре җитәкчеләренә 

мәктәпкәчә белем һәм башлангыч гомуми белем бирү 

программалары буенча муниципаль белем бирү учреждениеләренә, 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЮТАЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА       
 

423950, п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина, д.38 

тел.: (85593)2-74-16, факс: (85593) 2-62-20 

 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
 

ТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ  

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  
 

423950, Урыссу ш.т.б., Пушкин урамы, 38 

тел.:  (85593)2-74-16, факс: (85593) 2-62-20 



бер гаиләдә яшәүче һәм гомуми яшәү урыны булган балаларга, 

әлеге муниципаль мәгариф учреждениесендә белем алучы 

абыйлары һәм сеңелләре белән укуга өстенлекле кабул итү 

хокукын тәэмин итәргә.  

     4.Әлеге карарны http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча 

"Татарстан Республикасы  хокукый мәгълүматы"ның рәсми 

порталында һәм http://jutaza.tatarstan.ru  Ютазы муниципаль 

районының рәсми сайтындагы Интернет-телекоммуникация 

челтәрендә урнаштырырга.   

     5.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны "Ютазы 

муниципаль районы Башкарма комитетының “Мәгариф бүлеге” 

МКУ начальнигына йөкләргә.  

 

 

 

 

 

 

Ютазы муниципаль районы                 

Башкарма  комитет җитәкчесе                              А.А. ШАфигуллин  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Г.М. Гыйләҗева  

2-71-00 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


                                        Татарстан Республикасы  

Ютазы муниципаль районы  

башкарма комитеты  

карарына  

1 нче кушымта  

                                                             №____2020елның  _______  

 

 

Муниципаль гомуми белем бирү учреждениеләрен  

Ютазы муниципаль районы территорияләрендә  

беркетү  турында 

 

№ Муниципаль белем 

бирү учреждениясе  

Беркетелгән территория  

1. "Урыссу гимназиясе" 

МБББУ  

 

Островский урамы (так як)  

Татарстан урамы  

Совет урамы  

Жуков урамы  

Вокзал тыкрыгы  

Ютазы тыкрыгы  

Комсомол урамы  

Мияссаров урамы  

Г.Камал урамы  

Урыссуга 50-ел урамы  

Ф. Яруллин урамы  

Г. Ахунов урамы  

С. Сәйдашев урамы  

Көнчыгыш урамы  

Көнбатыш урамы  

Көньяк керү юлы  

Төньяк керү юлы  

Көнбатыш урамы  

Мәктәп урамы  

Юбилей урамы  

С.Гобәйдуллина урамы  

Энергетиклар урамы  

Ф.Кәримов урамы  

Яшел урам  

Тынычлык урамы  

Мәҗитов урамы  

Ютазы районына 25 ел урамы  

Виктор Шибанов урамы  

Евгений Цыганов урамы  

Михаил Литвинов урамы 

Сонечная урамы:  



Шамкин урамы:  

 44-48 йортлар  

Сирин урамы:  

35-47 йортлар  

38-50 йортлар  

Подгорный бистәсе  

2. "2 санлы Урыссу гомуми 

белем бирү мәктәбе" 

МБББУ  

Горький урамы  

Урыссу урамы:  

5-55 йортлар 

26-42 йортлар  

52-72 йортлар  

Пушкин урамы:  

85-121 йортлар 

40-90 йортлар  

Шамкин урамы:  

43-53 йортлар  

Яшьләр тыкрыгы  

Славян тыкрыгы  

Төзүчеләр тыкрыгы  

Октябрьская урамы:  

74а-88 йортлар 

71-75 йортлар  

Шәрипов урамы:  

86-130 йортлар  

85-131 йортлар  

Яр буе урамы:  

42-44 йортлар  

73-109 йортлар  

Елга урамы:  

2-64 йортлар 

1-51 йортлар 

Болын урамы:  

2-60 йортлар 

1-61 йортлар 

Ленин урамы  

Техснаб тыкрыгы  

Җәлил урамы (так як)  

Шәкүр урамы  

Байлар су алу җайланмасы урамы  

Үзәк  тыкрык  

Химиклар тыкрыгы  

Спорт тыкрыгы  

Икмәк тыкрыгы  

Клуб тыкрыгы  

Энергетиклар урамы  



Пионерлар урамы  

Байлар авылы  

3. "3 санлы Урыссу гомуми 

белем бирү мәктәбе" 

МБББУ  

Гладилов урамы  

Чкалов урамы  

Урыссу урамы:  

2-24 йортлар 

1-3 йортлар  

Шамкин урамы:  

1-41 йортлар 

2-42 йортлар 

Май урамы  

Сирин урамы:  

1-33 йортлар 

2-36 йортлар 

Козин урамы  

 Тукай урамы  

Декабристлар урамы 

Свердлов урамы  

Гоголь урамы  

Маяковский урамы  

Куйбышев урамы  

Киров урамы  

Җәлил урамы (җөп як)  

Октябрьская урамы:  

1-69 йортлар 

2-74 йортлар 

Шәрипов урамы:  

2-82 йортлар 

1-83 йортлар 

Яр буе урамы:  

2-40 йортлар 

1-71 йортлар 

Пушкин урамы:  

1-77 йортлар 

2-36 йортлар 

Яр буе урамы  

Яр буе тыкрыгы  

Островский урамы (җөп як)  

Островский тыкрыгы  

Әбсәләм  авылы  

                                                                           

                                                                           

 

                                                                        

 



                                                                       

                                                                          Татарстан 

Республикасы  

Ютазы муниципаль районы   

башкарма комитеты  

карарына  

2 нче кушымта  

                                                                  №___2020 елның______ 

 

Муниципаль гомуми белем бирү учреждениеләрен  

Ютазы муниципаль районы авыл җирлекләре  

территорияләренә беркетү  турында  

 

№ 

п/п  

Муниципаль белем бирү 

учреждениясе  

 

Җирлек исеме  

 

1 "Әбсәләм төп белем бирү 

мәктәбе" МБББУ  

 

Әбсәләм авыл җирлеге  

2 "Акбаш башлангыч белем 

бирү мәктәбе" МБББУ  

 

Акбаш авыл җирлеге  

3 "Бәйрәкә гомуми белем бирү 

мәктәбе" МБББУ  

 

Бәйрәкә авыл җирлеге  

4 "Димтамак төп белем бирү 

мәктәбе" МБББУ  

 

Димтамак авыл җирлеге  

5 "Г. Вильданов исемендәге 

Каразирек муми белем бирү 

мәктәбе" МБББУ  

Иске Каразирек авыл җирлеге, 

Бәйрәкәтамак авыл җирлеге 

(Бәйрәкәтамак авылы, Көрәш-

Бүләк авылы)  

6 "Кәрәкәшле төп белем бирү 

мәктәбе" МБББУ  

 

Кәрәкәшле авыл җирлеге  

7 "Кече-Урыссу төп белем 

бирү мәктәбе" МБББУ  

Ташкичү авыл җирлеге  

8 "Подгорный башлангыч 

белем бирү мәктәбе" МБББУ  

Бәйрәкәтамак авыл җирлеге  

9 "Иске-Урыссу гомуми белем Урыссу авыл җирлеге  



бирү мәктәбе" МБББУ  

10. "Ютазы гомуми белем бирү 

мәктәбе" МБББУ  

 

Ютазы авыл җирлеге.  

Кәрәкәшле авыл җирлеге, 

Акбаш авыл җирлеге, Дим-

Тамак авыл җирлегенең 10-11 

сыйныф укучылары өчен  

 

 
 

Татарстан Республикасы  

Ютазы муниципаль районы  

Башкарма комитеты  

карарына  

3 нче кушымта  

                                                                                            

№___2020 елның ___  

 

Ютазы муниципаль районы территорияләренә   

мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрен беркетү  

 

№ 

п/п  

Мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениясе  

Җирлек исеме  

1. "1 санлы балалар бакчасы" 

МБМББУ  

 

 

 

 

 

              Урыссу ш.т.б.  

2. "2 санлы балалар бакчасы" 

МБМББУ  

3. "3 санлы  балалар бакчасы" 

МБМББУ  

4. "4 санлы  балалар бакчасы" 

МБМББУ  

5. "5 санлы  балалар бакчасы" 

МБМББУ  

6. "6 санлы  балалар бакчасы" 

МБМББУ  

7. "7 санлы  балалар бакчасы" 

МБМББУ  

8. "Әбсәләм балалар бакчасы" 

МБМББУ  

Әбсәләм авыл җирлеге  

9. "Акбаш балалар бакчасы" 

МБМББУ  

Акбаш авыл җирлеге  



10. "Бәйрәкә балалар бакчасы" 

МБМББУ  

Бәйрәкә авыл җирлеге  

11. "Димтамак балалар бакчасы" 

- "Алабакүл балалар 

бакчасы" филиалы МБМББУ  

Димтамак авыл җирлеге  

12. "Иске Каразирек балалар 

бакчасы" МБМББУ  

Иске Каразирек авыл җирлеге  

13. "Кәрәкәшле балалар 

бакчасы" МБМББУ  

Кәрәкәшле авыл җирлеге  

14. "Кече-Урыссу балалар 

бакчасы" МБМББУ  

Ташкичү авыл җирлеге  

15. "Подгорный балалар 

бакчасы" МБМББУ  

 

Бәйрәкәтамак авыл җирлеге  

16. "Бәйрәкәтамак  бакчасы" 

МБМББУ  

17. "Иске-Урыссу балалар 

бакчасы" МБМББУ  

Урыссу авыл җирлеге  

18. "Ютазы балалар бакчасы" 

МБМББУ  

Ютазы авыл җирлеге  

 

 

 
 


