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Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 нчы елның  6 нчы февралендәге 236 нчы номерлы  «2019-

2021 елларга Биектау муниципаль районында мәгарифне  үстерү 

Программасы»  муниципаль программасын раслау турындагы» карарына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

“Россия Федерациясендә мәгариф турындагы” 2012 нче елның 29 нчы 

декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль Законны, Россия Президентының 2012 нче 

елның 7 нче маендагы 597 нче номерлы “Дәүләт социаль сәясәтен тормышка ашыру 

буенча чаралар турында” Указын, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2014 нче елның 22 нче февралендәге 110 нчы номерлы “2014-2020 

елларга Татарстан Республикасы мәгарифен һәм фәнен үстерү” дәүләт программасын 

раслау турындагы” Карарын, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2019 нчы елның 13 нче октябрендәге 974 нче номерлы «Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 22.02.2014 110 номерлы «2014 - 2020 елларга Татарстан 

Республикасы мәгарифен һәм фәнен үстерү» дәүләт программасын раслау 

турындагы” карары белән расланган “2014 - 2025 елларга Татарстан Республикасы 

мәгарифен һәм фәнен үстерү» дәүләт программасына үзгәрешләр кертү турында» 

Карарын тормышка ашыру максатларында, Биектау муниципаль районы мәгариф 

системасы стратегик юнәлешләрен һәм үсеш бурычларын тормышка ашыру 

максатларында, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма 

комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1.  Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 нчы елның 6 нчы февралендәге 236 нчы номерлы карары белән 

расланган «2019-2021 елларга Биектау муниципаль районында мәгариф үсеше 

Программасы» муниципаль программасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 6 февралендәге карарының исемен түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

«2019-2022 елларга Биектау муниципаль районында мәгариф үсеше 

Программасы» муниципаль программасын раслау турында» 

1.2. Программаның паспортында: 

2019-2022 елларга Биектау муниципаль районында мәгарифне үстерү 

Программасы паспортында, «Финанслау күләме һәм чыганаклары» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 

mailto:biektau@tatar.ru


 
 

 

Финанслау күләме һәм 

чыганаклары 

Программаны финанслау мәгариф системасы 

эшчәнлеге, Программа тарафыннан билгеләнгән 

чаралар һәм проектларны тормышка ашыру өчен 

финанс чаралары булуын истә тотып тормышка 

ашырылачак. Программаны тормышка ашыру өчен 

кирәк булган финанс чыгымнары мәгариф системасын 

финанслау буенча формалашкан нормалардан, мәгариф 

системасы педагогик хезмәткәрләренә һәм укучыларга 

дәүләт гарантияләре белән тәэмин итү буенча 

чаралардан чыгып исәпләнә.  

Программаны тормышка ашыру өчен чыгымнар киләсе 

елга бюджетны формалаштырганда каралырга 

кертеләләр һәм инфляция процессларын һәм 

бюджетның чыгым өлешендә финанс чараларны истә 

тотып расланалар.  

 
 

еллар 2019 2020 2021 2022 

 Финанслау күләме (мең сум) 

Барлыгы, 

шул 

исәптән 

838550,8 839892,7 845885,9 851909,9 

ТР 

бюджеты 

350304,8 369533,

9 

369539,

5 

369545,

4 

ҖБ 398513,7 366943,

6 

371376,

5 

375777,

7 

Бюджетта

н тыш 

 89732,3         

103415,2 

104969,9 106586,8 

 

1.3. 2019-2022 елларга Биектау муниципаль районында мәгариф үсеше 

Программасына аңлатма язуының «Муниципаль программаны ресурслар белән 

тәэмин итү» бүлегенең 4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Программаны тормышка ашыру өчен бюджет ассигнованиеләре күләме – 

2971535,1  мең сум әшкил итә,шул исәптән еллар буенча: 

2019 ел – 748818,5 мең сум; 

2020 ел (фараз)– 736477,5 мең сум; 

2021 ел (фараз) –740916,0 мең сум; 

2021 ел (фараз)- 745323,1 мең сум. 

Төрле финанслау чыганакларыннан муниципаль программа ярдәмче 

программаларын тормышка ашыруга ресурслар белән тәэмин  итү һәм чыгымнарга 

фаразлы (белешмә) бәя бирү һәм Биектау муниципаль районы бюджеты чаралары 

хисабына муниципаль программаны тормышка ашыруны ресурслар белән тәэмин 

итү  муниципаль программага тиешле 3 нче һәм 4 нче кушымталарда китерелгән». 

1.4. 2017 – 2019 елларга «Биектау муниципаль районында мәктәпкәчә белем 



 
 

бирү үсеше» муниципаль ярдәмче программасын ресурслар белән тәэмин итү бүлеге. 

2019 – 2022 нче елларга «Биектау муниципаль районында мәктәпкәчә белем бирү 

үсеше» (алга таба – Ярдәмче программа-1) 1 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

«Ярдәмче программаны тормышка ашыру өчен бюджет ассигнованиеләренең 

күләме – 1304953,3 мең сум тәшкил итә,шул исәптән еллар буенча: 

2019 ел – 321425,4 мең сум 

   Шул исәптән : ТР бюджеты -97624,5 мең сум, ҖБ-138856,1 мең сум, Бюджеттан 

тыш-84944,8 мең сум. 

2020 ел (фараз) – 324779,4 мең сум, 

   Шул исәптән : ТР бюджеты -101995,1 мең сум,ҖБ-126471,7 мең сум, Бюджеттан 

тыш-96312,6 мең сум. 

2021 ел (фараз) – 327796,9 мең сум, 

   Шул исәптән: ТР бюджеты -101995,1 мең сум,ҖБ-127934,5 мең сум, Бюджеттан 

тыш-97867,3 мең сум. 

2022 ел (фараз)-330951,6 мең сум. 

   Шул исәптән: ТР бюджеты -101995,1 мең сум,ҖБ-129472,3 мең сум, Бюджеттан 

тыш-99484,2  мең сум.» 

 

 

 

 

1.1 таблица 

 Эшчәнлекнең төп юнәлешләре 

чараларын һәм механизмнарын 

тормышка ашыру.  
 

Финансла

у  

чыганакла

ры (мең 

сум) 

 

2019 ел 

 

2020 ел 

 

2021 ел 

 

2022 ел 

1 2 3 4 5 6 7 

Мәктәпкәчә белем бирү системасы үсеше   

1. Мәктәпкәчә белем бирү 

муниципаль учреждениеләре 

челтәрен саклау һәм үстерү 

ҖБ 54314,0 49829,4 50327,7 50830,0 

 

Бюдж.ты

ш 

 

7105,3 

 

3832,3 

 

3832,3 

 

3832,3 

2. Биектау муниципаль районы 

һәркем ала торган  

һәм түләүсез мәктәпкәчә белем 

бирү учреждениеләренең 

муниципаль йөкләмәләрне 

финанс яктан тәэмин итүне 

башкару.  

 

 

ҖБ 

 

66421,4 

 

56265,5 

 

56828,1 

 

56828,1 

 

Бюдж.ты

ш 

 

42634,6 

 

53612,5 

 

53612,5 

 

53612,5 



 
 

 

1.5. 2019 – 2022 елларга «Биектау муниципаль районында гомуми белем бирү 

үсеше» Программасының (ары таба – Ярдәмче программа-2) паспортында «Ярдәмче 

программаның бюджет ассигнованиеләре күләме (бюджет ассигнованиеләренең аны 

тормышка ашыру еллары буенча планлы күләмнәренә аңлатмалар биреп), шулай ук 

башка чыганаклардан җәлеп ителә торган фаразланган күләме» дип аталган 2 нче 

кушымтадагы 7 юлны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

7 Ярдәмче программаның 

бюджет ассигнованиеләре 

күләме (бюджет 

ассигнованиеләренең аны 

тормышка ашыру еллары 

буенча планлы күләмнәренә 

Чараларны финанслауның гомуми күләме. 

2020 – 2022 елларда  ярдәмче программаны 

финанслауның гомуми күләме 1936158,9 тәшкил 

итәчәк  

2019 ел – 480881,9 мең сум, 

2020 ел – 482402,5 мең сум;  

3. Муниципаль мәктәпкәчә белем 

бирү оешмаларында һәркем ала 

торган һәм түләүсез  

мәктәпкәчә белем бирүне алуга 

хокукларны, шулай ук хезмәт 

хаклары түләү, укыту чаралары, 

уенчыкларны да кертеп 

(муниципаль бюджеттан 

тормышка ашырыла торган 

биналарны карап тоту өчен һәм 

коммуналь хезмәтләрне түләү 

өчен чыгымнардан кала)  

тормышка ашыруга дәүләт 

гарантияләре белән тәэмин итү. 

 

 

ТР 

Бюджеты  

 

 

 

 

97624,5 

 

 

101995

,1 

 

 

101995,

1 

 

 

101995,

1 

4. Мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениеләрендә  

логопед төркемнәре ачылу һәм 

эшләүгә шартлар тудыру. ҖБ 

 

958,7 

 

879,5 

 

501,5 

 

725,9 

5  

Мәктәпкәчә учреждениеләрдә 

туклану сыйфатын яхшырту 

Бюдж.ты

ш 

ТР 

бюджеты 

ҖБ 

35204,9 

17162,0 

38867,

8 

19497,

3 

40422,5 

20277,2 

42039,4 

21088,3 

 Барлыгы, шул исәптән: 

 

 

ТР Бюджеты: 

 

ҖБ 

 

Бюджеттан тыш 

 321425,4 

 

 

97624,5 

 

138856,1 

 

84944,8 

324779

,4 

 

101995

,1 

126471

,7 

96312,

6 

327796,

9 

 

101995,

1 

127934,

5 

97867,3 

330951,

6 

 

101995,

1 

129472,

3 

99484,2 



 
 

аңлатмалар биреп), шулай 

ук башка чыганаклардан 

җәлеп 

ителә торган фаразланган 

күләме 

2021 ел (фараз) – 485035,8 мең сум; 

2022 ел (фараз) –   487838,7 мең сум; 

. Искәрмә: Программаны финанслау күләмнәре 

фаразлау характерын йөртә һәм район бюджеты 

чаралары мөмкинлекләрен истә тотып ел саен 

корректировка кертелә. 

 

1.6. 2019 – 2022 елларга «Биектау муниципаль районында гомуми белем бирү 

үсеше» “Муниципаль ярдәмче программасын ресурслар белән тәэмин итү” Ярдәмче 

программа -2 нең «2 нче кушымтадагы 3 бүлекнең ярдәмче бүлекчәсен түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру өчен бюджет ассигнованиеләренең күләме 

– 1 936158,9 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

2019  ел– 480881,9 мең сум; 

   Шул исәптән:   ТР бюджеты -247919,5 мең сум 

               ҖБ-229562,5 мең сум 

               Бюдж.тыш-3399,9 мең сум 

 2020 ел– 482402,5 мең сум; 

   Шул исәптән:   ТР бюджеты -262741,6 мең сум 

               ҖБ-212953,1 мең сум 

               Бюдж. тыш-6707,8 мең сум 

2021 ел (фараз) –  485035,8 мең сум 

   Шул исәптән:   ТР бюджеты -262741,6 мең сум 

               ҖБ-215586,4 мең сум 

               Бюдж.тыш-6707,8 мең сум 

2022 ел (фараз)-487838,7 мең сум 

Шул исәптән: ТР бюджеты -262741,6 мең сум 

               ҖБ-218389,3 тыс.рублей 

               Бюдж. тыш-6707,8 мең сум 

 

 

1.2 таблица 

 Эшчәнлекнең төп юнәлешләре 

чараларын һәм механизмнарын 

тормышка ашыру. 

Финанс

лау 

чыганак

лары 

(мең 

сум) 

 

2019 ел 

 

2020 

ел  

 

2021 ел 

 

2022 ел 

1 2 3 4 5 6 7 

Гомуми белем бирү системасын яңарту   

1. Төп гомуми белем бирү 

программалары  

буенча һәркем ала алырлык һәм 

 

ҖБ 

Бюдж.

 

110362,

0 

 

102187,

8 

 

103209,

7 

 

104241,

8 



 
 

түләүсез башлангыч гомуми, төп 

гомуми, урта гомуми белем бирү 

учреждениеләре муниципаль 

йөкләмәләрен финанс тәэмин итү, 

РФ субъектлары дәүләт хакимияте 

органнары вәкаләтләренә кергән 

белем бирү процессын финанс 

тәэмин итү вәкаләтләреннән кала. 

тыш 3399,9 6707,8 6707,8 6707,8 

2. Белем бирү учреждениеләре 

эшчәнлегендә мәгълүмати һәм 

телекоммуникацион технологияләр 

булдыру һәм куллану. 

ҖБ 695,5 644,0 650,4 656,9 

3. Белем  белем бирү оешмаларында 

гражданнар тарафыннан һәркем ала 

торган һәм түләүсез башлангыч 

гомуми, төп гомуми, урта (тулы) 

гомуми белем алуга хокукларны, 

шулай ук төп гомуми белем бирү 

программаларын тормышка ашыру 

өчен кирәкле күләмдә гомуми белем 

бирү учреждениеләрендә өстәмә 

белем бирүдә,   гомуми белем бирү  

учреждениеләре хезмәткәрләренә 

хезмәт хакын түләү,  дәреслекләр һәм 

кулланмалар, техник укыту чаралары 

алуга, чыгым  

материаллары һәм хуҗалык 

ихтыяҗлары өчен  (җирле 

бюджетлардан тормышка ашырыла 

торган биналарны карап тоту өчен 

һәм коммуналь хезмәтләрне түләү 

өчен чыгымнардан кала)  

чыгымнарны финанс тәэмин итү 

өлешендә тормышка ашыруга дәүләт 

гарантияләре белән тәэмин итү 

ТР 

Бюдже

ты  

247919,5 262741,6 262741,6 262741,6 

4. Муниципаль белем бирү 

учреждениеләре челтәрләрен саклау 

һәм үстерү. 

      

ҖБ 

98839,4 91518,0 92433,0 93357,3 

5. Профильле белем бирүне үстерү  

- профильле сыйныфлар ачу, шул 

исәптән оборона-спорт 

юнәлешендәге профильле 

сыйныфлар, кадет, хоккей 

сыйныфлары 

 

 

ҖБ 

 

7260,6 

 

6722,8 

 

6790,0 

 

6857,9 



 
 

 

1.7. Ярдәмче программаның паспортындагы «Өстәмә белем бирү» Ярдәмче 

программасының (ары таба – Ярдәмче программа - 3) «Өстәмә билем бирү» «Ярдәмче 

программаның бюджет ассигнованиеләре күләме (бюджет ассигнованиеләренең аны 

тормышка ашыру еллары буенча планлы күләмнәренә аңлатмалар биреп), шулай ук 

башка чыганаклардан җәлеп ителә торган фаразланган күләме» дип аталган 3 нче 

номерлы кушымтадагы 7 нче юлны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

7 Ярдәмче программаның 

бюджет ассигнованиеләре 

күләме (бюджет 

ассигнованиеләренең аны 

тормышка ашыру еллары 

буенча планлы күләмнәренә 

аңлатмалар биреп), шулай ук 

башка чыганаклардан җәлеп 

ителә торган фаразланган 

күләме 

Муниципаль район бюджеты чаралары 

хисабына ярдәмче программаны тормышка 

ашыруга бюджет ассигнованиеләре күләме 

85207,5 мең сум тәшкил итә, шул исәптән 

еллар буенча: 

2019 ел – 21934,3 мең сум; 

2020 ел – 20857,0 мең сум; 

2021 ел (фараз) – 21183,4 мең сум; 

2022 ел (фараз) – 21232,8 мең сум; 

 

6. 

Белем бирү учреждениесендә 

балаларның куркынычсызылыгн 

саклау:   

- белем бирү учреждениесе 

биналарын һәм территорияләрен 

видео күзәтү системалары белән 

тәэмин итү;   

Мәктәп куркынычсызылыгы 

системасын тәэмин итү:  

- АПС  

«тревога кнопкасы» 

 

 

ҖБ 

 

 

2883,9 

 

2670,3 

 

2697,0 

 

2723,9 

7. Гомуми белем бирү учреждениеләре  

базасында физик культура-спорт, 

спорттехник һәм туристик 

юнәлештәге секция (түгәрәкләр) 

эшен оештыру һәм аларны 

материаль-техник яктан 

җиһазландыру. 

 

 

ҖБ 

 

669,6 

 

620,0 

 

626,6 

 

632,9 

8 Белем бирү учреждениесе милкен 

карап тоту һәм төзекләндерү буенча 

шартлар тудыру. 

 

ҖБ 

8851,5 8590,2 9179,7 9918,6 

 Барлыгы, шул исәптән 

 

ТР бюджеты 

 

ҖБ 

 

Бюдж.тыш 

 480881,

9 

247919,

5 

229562,

5 

3399,9 

482402,5 

262741,6 

212953,1 

6707,8 

485035,

8 

262741,

6 

215586,

4 

6707,8 

487838,

7 

262741,

6 

218389,

3 

6707,8 



 
 

Искәрмә: Программаны финанслау күләмнәре 

фаразлау характерын йөртә һәм район 

бюджеты чаралары мөмкинлекләрен истә 

тотып ел саен корректировка кертелә. 

 

1.8. «2017 – 2019 нче елларга Биектау муниципаль районында «Өстәмә белем 

бирү үсеше» муниципаль ярдәмче программасының ресурслар белән тәэмин итү 

бүлекчәсенең 3 нче кушымтадагы Ярдәмче программа-3нең «Ярдәмче программаның 

ахыргы нәтиҗәләре фаразы” дип аталган 4 нче бүлеген түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Ярдәмче программаны тормышка ашыру өчен бюджет ассигнованиеләренең 

күләме – 87779,5 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 

2019 ел–23321,9 мең сум; 

    Шул исәптән :  ҖБ-21934,3 мең сум 

 Бюдж.тыш-1387,6 мең сум 

2020 ел–21251,8 мең сум; 

    Шул исәптән :  ҖБ-20857,0 мең сум 

 Бюдж.тыш-394,8 мең сум 

2021 ел (фараз) –21578,2 мең сум; 

    Шул исәптән :  ҖБ-21183,4 мең сум 

 Бюдж.тыш -394,8 мең сум 

2022 ел (фараз)-    21627,6 мең сум 

   Шул исәптән:  ҖБ-21232,8  мең сум 

 Бюдж.тыш-394,8 мең сум» 

 

 

1.3 таблица. Өстәмә белем бирү һәм тәрбия системасы үсеше 

 

 Эшчәнлекнең төп юнәлешләре 

чараларын һәм 

механизмнарын тормышка 

ашыру.  
 

Финанс

лау 

чыганак

лары 

(мең 

сум) 

 

2020 ел 

 

2020 

ел  

 

2021 ел 

 

2022 

ел 

 2 3  5 6 7 

1 Белем бирү учреждениеләрендә туган 

якны өйрәнү һәм эзләү-тикшерү 

отрядларын оештыру аркылы 

патриотик  

юнәлешле иҗтимагый 

берләшмәләрдәге укучыларның саны 

артуы. “Мәктәп музее” статусын биреп 

теркәп, яңа мәктәп музейларын, 

экспозицияләр эшләүне үстерү һәм 

ҖБ 3077,6 2931,0 2931,0 2931,0 



 
 

 

1.9 5 нче кушымтада «Белем бирү сыйфатына бәя бирү системасы үсеше» 

Ярдәмче программасының (ары таба – Ярдәмче программа – 4) 1 бүлегенең «Белем 

бирү сыйфатына бәя бирү системасы үсеше» Ярдәмче программасы бүлекчәсенең 

таблицасындагы 6 нчы юлны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

6 «Ярдәмче программаның 

бюджет ассигнованиеләре 

күләме (бюджет 

ассигнованиеләренең аны 

тормышка ашыру еллары 

буенча планлы күләмнәренә 

аңлатмалар биреп), шулай ук 

башка чыганаклардан җәлеп 

ителә торган фаразланган 

күләме» 

Муниципаль бюджет чаралары хисабына 2020 – 

2022 елларга ярдәмче программаны финанслау 

күләме 47347,6 мең сум тәшкил итәчәк, шул 

исәптән еллар буенча: 

2019 ел – 12921,6 мең сум; 

2020 ел -  11459,0 мең сум; 

2021 ел (фараз) – 11475,0 мең сум; 

2022 ел (фараз) – 11492,0 мең сум; 

 Искәрмә: Программаны финанслау күләмнәре 

фаразлау характерын йөртә һәм район бюджеты 

чаралары мөмкинлекләрен истә тотып ел саен 

корректировка кертелә. 

 

1.10. 5 нче кушымтада Ярдәмче программа – 4 нең «Ярдәмче программаны 

муниципаль бюджет чаралары, төп чараларны баш бүлеп бирүчеләр, шулай ук 

ярдәмче программаны тормышка ашыру еллары киселешендә ресурслар белән тәэмин 

итү» дип аталган 6 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

оештыру. 

2 Район белем бирү учреждениеләрендә 

тәрбия бирү системалары үсеше өчен 

шартлар тудыру 

ҖБ 

Бюдж. 

тыш 

18146,7 

1387,6 

17216,

0 

394,8 

17542,4 

394,8 

17591,

8 

394,8 

3 Районкүләм массалы чаралар уздыру, 

республикакүләм һәм  

россиякүләм ярышларда катнашу. 

 

ҖБ 

350,0 350,0 350,0 350,0 

4 .Районкүләм  иҗади-тикшеренү 

эшләре, рәсемнәр, кул  

эшләнмәләре бәйгеләре уздыру. 

 

ҖБ 

180,0 180,0 180,0 180,0 

5  Балалар иҗтимагый хәрәкәте үсеше, 

укучылар үзидарәсе,  

иҗади потенциалны ачу өчен шартлар 

тудыру 

 

ҖБ 

180,0 180,0 180,0 180,0 

 БАРЛЫГЫ: 

 

Шул исәптән: ҖБ 

 

          Бюдж.тыш 

 23321,9 

 

21934,3 

1387,6 

21251,

8 

20857,

0 

394,8 

21578,2 

21183,4 

 

394,8 

21627,

6 

21232,

8 

394,8 



 
 

Муниципаль бюджет чаралары хисабына 2020 – 2022 елларга ярдәмче 

программаны финанслау күләме 47347,6  мең сум тәшкил итәчәк,шул исәптән 
еллар буенча:            2019 ел – 12921,6 мең сум. 

     2020 ел (фараз)– 11459,0 мең сум. 

    2021 ел (фараз) – 11475,0 мең сум; 

2022 ел (фараз) – 11492,0 мең сум. 

      Программаны финанслау күләмнәре фаразлау характерын йөртә һәм район 

бюджеты чаралары мөмкинлекләрен истә тотып ел саен төгәллекләр кертелә.  

Барлык Проектлар да Программа максаты контекстында комплекслы характер 

йөртүче, бурычларның күплеге һәм катлаулы эшләнелгән кебек билгеләре, үлчәп була 

торган ахыргы нәтиҗәсе булган рәвештә эшләнгән; ресурсларның (вакыт, кеше, 

финанс) чикле булуы; конкрет заказ бирүченең булуы; Программаны тормышка 

ашыруның чагыштырмача кыска сроклы булуы.     

     Шулай итеп, стратегиянең, нәкъ менә Программаның булуы, проект технологиясен 

менеджментның инновацион технологиясе буларак куллану Программа максатына 

ирешү өчен төп шартбулып тора.  

 

2. Әлеге карарны Биектау муниципаль районы сайтында интернет челтәрендә 

http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб-адресы буенча һәм Татарстан Республикасы 

хокукый мәгълүмат порталында Интернет мәгълүмат-телекоммуникацияләр 

челтәрендә http://pravo.tatarstan.ru/ веб-адресы буенча урнаштырып халыкка 

җиткерергә. 

 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Биектау муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары – “Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районы башкарма комитетының мәгариф бүлеге” муниципаль казна 

учреждениесе начальнигы Н.К. Әхмәтҗановка йөкләргә. 

 

 

Биектау муниципаль рйоны 

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                         Д.Ф. Шәйдуллин 

 

 

 

 

 
 


