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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

          21.02.2020                                                                  № 154 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы муниципаль бюджет 

мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре 

уставларына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү турында 

 

 

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

ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Уставы нигезендә һәм Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 

министрлыгының Мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль департаментының 

2019 елның 25 октябрендәге П 1252/19-ГН номерлы күрсәтмәсе нигезендә Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 
1.Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы мәктәпкәчә 

белем бирү учреждениеләре уставларына (Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлегенең Олы Салтык авылындагы 

«Шатлык" балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе Уставына, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Олы Кариле авыл җирлегенең» Олы Кариле авылының «Кынгырау» балалар 

бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе Уставына, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Кирельск авыл 

җирлегенең «Радуга» балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе Уставы, Иске Казиле авылының «Кояшкай» балалар бакчасы» 

муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениясенең Уставына, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Красновидово авыл җирлегенең 

«Красновидово авылының «Ветерок» балалар бакчасы» муниципаль бюджет 

мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенең Уставына,Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының  Тенеш штп «Улыбка» балалар бакчасы» 
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муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе Уставына, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Сөйки авыл җирлеге Сөйки 

авылының «Аленушка» балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем 

бирү учреждениясенең Уставына (алга таба-Уставлар) Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитетының  «Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль 

белем бирү оешмалары Уставларын раслау турында»гы 2015 елның 23 декабрендә 

кабул ителгән 501 номерлы  карары белән расланган Уставларга үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертергә: 

1.1. Уставларның 3 бүлегенең 3.7 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.7. Учреждениедә Медицина хезмәте «Кама Тамагы үзәк район хастаханәсе» 

ДАССОның медицина персоналы тарафыннан төзелгән килешү нигезендә 

башкарыла. Медицина персоналы администрация белән беррәттән 

тәрбияләнүчеләрнең сәламәтлеге һәм физик үсеше, дәвалау-профилактика 

чараларын үткәрү, санитар-гигиена нормаларын, режимны үтәү һәм туклануның 

сыйфатын тәэмин итү өчен җаваплы.»; 

1.2.  Уставларның 7 бүлегендәге «Локаль норматив актларны кабул итү 

тәртибе»н  түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«7. Локаль норматив актлар кабул итү тәртибе 

7.1. Учреждение үз компетенциясе чикләрендә, Россия Федерациясе һәм 

Татарстан Республикасы законнары нигезендә һәм уставта билгеләнгән тәртиптә 

эшчәнлекнең устав һәм башка юнәлешләрен җайга сала торган нормаларны үз эченә 

алган локаль норматив актлар (боерыклар, нигезләмәләр, кагыйдәләр, 

инструкцияләр һәм башка төрләрне) кабул итә. Учреждениеләрнең локаль норматив 

актлары әлеге Уставка һәм Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы 

законнарына каршы килә алмый. 

Локаль норматив актларның күрсәтелгән исемлеге төгәл түгел, учреждение 

эшчәнлегенең конкрет шартларына бәйле рәвештә башка локаль норматив актлар 

кабул ителә ала. 

7.2. Учреждение үзенең компетенциясе чикләрендә, әлеге Уставта билгеләнгән 

тәртиптә, белем бирү мөнәсәбәтләрен җайга сала торган нормаларны үз эченә алган 

локаль норматив актларны кабул итә.  

7.3. Учреждение белем бирү эшчәнлеген оештыруның һәм гамәлгә ашыруның 

төп мәсьәләләре буенча локаль норматив актлар кабул итә, шул исәптән 

учреждениегә балаларны кабул итү кагыйдәләрен, тәрбияләнүчеләрне кабул итү 

режимын, тәрбияләнүчеләрнең дәрес формаларын, учреждение һәм ата-аналар 

(законлы вәкилләр) арасындагы мөнәсәбәтләрне рәсмиләштерү, рәсмиләштерү, 

туктатып тору һәм туктату тәртибен регламентлый.  

Хезмәт хокукы нормалары булган һәм учреждение хезмәткәрләренең 

хокукларын регламентлаучы локаль норматив актлар учреждение хезмәткәрләренең 

гомуми җыелышы тарафыннан кабул ителә. Белем бирү эшчәнлеген һәм белем бирү 

процессын оештыруны җайга сала торган нормаларны үз эченә алган локаль 

норматив актлар учреждениенең педагогик советы тарафыннан кабул ителә.  

7.4. Локаль норматив актларны эшләү һәм кабул итү турындагы карарны мөдир 

кабул итә. Локаль норматив акт проекты, аның мөдире тарафыннан расланганчы:  



 
 
 

- хезмәт законнарында, шулай ук әлеге Уставта каралган очракларда 

хезмәткәрләрнең вәкиллекле органына – учреждение хезмәткәрләренең гомуми 

җыелышына аның фикерен исәпкә алу өчен җибәрелә;  

- педагогик совет тарафыннан әлеге Уставта каралган компетенциясе нигезендә 

кабул итү өчен җибәрелә.  

7.5. Локаль норматив актлар мөдир боерыгы белән раслана һәм боерыкта 

күрсәтелгән датадан үз көченә керә.  

7.6. Мәгариф турындагы законнарда, хезмәт законнарында билгеләнгән яисә 

билгеләнгән тәртипне бозып кабул ителгән учреждениедә тәрбияләнүчеләрнең яисә 

хезмәткәрләрнең хәлен начарайта торган локаль норматив актлар нормалары 

кулланылмый һәм юкка чыгарылырга тиеш.  

7.7. Тәрбияләнүчеләрнең ата-аналарының (законлы вәкилләренең) фикерен 

исәпкә алу максатларында тәрбияләнүчеләрнең һәм аларның ата-аналарының 

(законлы вәкилләренең) хокукларына һәм мәнфәгатьләренә кагылышлы локаль 

актлар проектлары мәгълүмат стендында һәм (яки) учреждениенең рәсми сайтында 

10 көннән дә артмаска тиеш. Тәрбияләнүчеләрнең ата-аналары (законлы вәкилләре) 

локаль акт проектында алар өчен мөмкин булган ысул белән – язмача, телдән яисә 

учреждениенең электрон адресына билгеләнә торган нормаларга карата үз 

фикерләрен белдерә алалар.  

7.8. Учреждениедә тәрбияләнүчеләрнең һәм аларның ата-аналарының (законлы 

вәкилләрнең) хокукларына һәм мәнфәгатьләренә кагылышлы нормалар белән 

таныштыру максатларында тиешле локаль актлар учреждениедә һәм учреждениенең 

рәсми сайтында урнаштырыла. 

Учреждениедә шулай ук барлык хезмәткәрләрне һәм ата-аналарны (законлы 

вәкилләрне) әлеге Устав, белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыру лицензиясе һәм 

мәгълүмат стендында һәм учреждениенең рәсми сайтында урнаштырылган башка 

локаль норматив актлар белән таныштыру өчен шартлар тудырылган.» 

2. Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем 

бирү учреждениеләре җитәкчеләренә гамәлгә кую документларына кертелүче 

үзгәрешләрне дәүләт теркәвенә алганда мөрәҗәгать итүчеләр булып чыгыш ясарга. 

  3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының рәсми сайтларында һәм мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә 

урнаштырырга. 

 4. Әлеге карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары 

Е.В. Сороковнинага  йөкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                                           Р.М. Заһидуллин 


