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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

        21.02.2020                                                                        № 153 

 

"Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының белем бирү 

оешмаларына инвалидлар өчен уңайлы 

шартлар тудыру, шулай ук аларга кирәкле 

ярдәм күрсәтү тәртибен раслау турында 

 

 

«Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 елның 29 декабрендәге 273-

ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән 

министрлыгының «Мәгариф өлкәсендә инвалидлар өчен объектларның һәм 

күрсәтелә торган хезмәтләрнең, шулай ук аларга кирәкле ярдәм күрсәтү өчен 

уңайлы шартлар тудыру тәртибен раслау турында» 2015 елның 9 ноябрендәге 1309 

номерлы боерыгы нигезендә, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:  

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «» Бөтенроссия 

инвалидлар җәмгыятенең Татар республика оешмасы "иҗтимагый оешмасының 

Кама Тамагы район оешмасы белән килешү нигезендә Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районының белем бирү оешмаларына инвалидлар өчен 

уңайлы шартлар тудыру, шулай ук аларга кушымта нигезендә кирәкле ярдәм 

күрсәтү тәртибен расларга  

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

һәм Кама Тамагы муниципаль районы мәгариф Идарәсенең рәсми сайтларында 

Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары  

Е.В.Сороковнинага  йөкләргә 

 

      Җитәкче                                                                                   Р. М. Заһидуллин   



 Татарстан Республикасы Кама Тамагы    

муниципаль районы    

Башкарма комитетының  

21.02.2020 елның 153 номерлы карары 

белән расланды 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының белем бирү 

оешмаларына инвалидлар өчен уңайлы шартлар тудыру, шулай ук аларга 

кирәкле ярдәм күрсәтү Тәртибе 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының белем бирү 

оешмаларына инвалидлар өчен уңайлы шартлар тәэмин итү, шулай ук аларга 

кирәкле ярдәм күрсәтү тәртибе инвалидлар өчен объектларның (административ 

биналар, төзелмәләр, корылмалар һәм биналар) (алга таба-объектлар) мәгариф 

өлкәсендә идарә итүче җирле үзидарә органнары (алга таба - органнар), шулай ук 

инвалидларга мәгариф өлкәсендә хезмәт күрсәтүгә һәм объектлардан файдалануга 

комачаулаучы киртәләрне җиңеп чыгуда кирәкле ярдәм күрсәтү кагыйдәләрен 

билгели. 

   2. Әлеге Тәртип «Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 елның 29 

декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 28,79 статьясы, «Россия 

Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында» 1995 елның 24 ноябрендәге 

181-ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясы, Россия Федерациясе Мәгариф 

һәм фән министрлыгының «Мәгариф өлкәсендә инвалидлар өчен объектларның һәм 

күрсәтелә торган хезмәтләрнең инвалидлар өчен уңайлы булуын тәэмин итү, шулай 

ук аларга кирәкле ярдәм күрсәтү тәртибен раслау турында»2015 елның 9 

ноябрендәге 1309 номерлы боерыгы нигезендә эшләнде. 

       3. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының белем бирү 

оешмалары җитәкчеләре инвалидларга, законнар һәм башка норматив хокукый 

актларда билгеләнгән таләпләргә туры китереп, белем бирү оешмаларына керү өчен 

түбәндәге шартлар тудыралар : 

а) объектларга керү һәм алардан чыгу мөмкинлеге; 

б) хезмәт күрсәтү урынына, шул исәптән хезмәт күрсәтүче объект 

хезмәткәрләре ярдәмендә, керү максатларында объект территориясе буенча 

мөстәкыйль хәрәкәт итү мөмкинлеге; 

в) объектка керү алдыннан транспорт чарасына утырту һәм аннан төшерү 

мөмкинлеге, шул исәптән кресло-коляска кулланып һәм, кирәк булганда, объект 

хезмәткәрләре ярдәме белән; 

г) күрү функциясен бозган инвалидларны озата бару һәм объект территориясе 

буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү мөмкинлеге; 

д) инвалидка объектка кергәндә һәм аннан чыкканда ярдәм итү, объект 

хезмәткәрләре ярдәме белән инвалидка җәмәгать транспортының уңайлы 

маршрутлары турында мәгълүмат бирү; 



е) хәрәкәттә вакытлыча чикләнгән яисә инвалид кәнәфиендәге кеше хәрәкәтен 

тоткарлыксыз гамәлгә ашыру мөмкинлеге Т09 «Roby " чылбырлы мобиль 

күтәрткече ярдәмендә баскычлар буенча»; 

ж) объектка кергәндә оешма исеме, оешманың эш графигы, Брайльнең рельеф-

нокталы шрифты һәм контраст фонында эшләнгән бина планы, элмә такталары 

булу; 

з) инвалидларга хезмәт күрсәтү кагыйдәләре турында, шул исәптән хезмәт 

күрсәтү өчен кирәкле документларны рәсмиләштерү, алар тарафыннан хезмәт 

күрсәтү өчен кирәкле башка гамәлләр кылу турында мәгълүмат алу өчен кирәкле 

ярдәм күрсәтү; 

и) мәгариф өлкәсендә хезмәтләр күрсәтүче органның рәсми сайтын һәм 

оешманы күрү сәләте бозылган затлар өчен (начар күрүчеләр) җайлаштыру; 

к) бушлай дәреслекләр һәм уку әсбаплары, башка уку әдәбиятлары, шулай ук 

күмәк һәм индивидуаль куллану өчен махсус техник чаралар бирү; 

л) мәгариф өлкәсендә хезмәт күрсәтүче органнар һәм оешмалар 

хезмәткәрләренә, инвалидларга мәгариф өлкәсендә хезмәт күрсәтүгә һәм башка 

затлар белән беррәттән объектлардан файдалануга комачаулаучы киртәләрне җиңеп 

чыгуда кирәкле башка ярдәм күрсәтү; 

4. Белем бирү оешмалары инвалидлар өчен объектларның һәм күрсәтелә торган 

хезмәтләрнең үтемлелеген этаплап арттыру буенча чараларны билгеләү 

максатларында әлеге объектларны һәм күрсәтелә торган хезмәтләрнең нәтиҗәсе 

буенча паспорт булдыру. 

 

 


