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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 85 ... 24.03.2020 
 

 КАРАР 

 

Апас муниципаль районының муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениеләрендә балаларны карап торган һәм тәрбияләгән өчен ата-аналар 

түләвен тоту тәртибе турында  

 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә җирле 

ҥзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында”гы Федераль законы, 2012 

елның 29 декабрендәге “Россия Федерациясендә мәгариф турында”гы 273-ФЗ 

номерлы Федераль законы нигезендә Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы Башкарма комитеты карар бирә: 

1.Мәктәпкәчә белем бирҥ программасын гамәлгә ашыручы муниципаль белем 

бирҥ учреждениеләрендә ата-аналар тҥләвен тоту тәртибе беркетмәсен расларга. 

2.Мәктәпкәчә белем бирҥ программасын гамәлгә ашыручы муниципаль белем 

бирҥ учреждениеләре җитәкчеләренә "Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф бҥлеге" МКУсында ата-аналар тҥләве 

акчаларын тоту турында хисап бирҥне тәэмин итәргә. 

3.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълҥматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга. 

4.Әлеге карарның ҥтәлешен тикшереп торуны мәгариф бҥлеге җитәкчесе А. Э. 

Хәйруллинга йөкләргә. 

 

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы                                          Ш.Ш. Гаффаров 
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Татарстан Республикасы  

 Апас муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

 2020 елның  24 мартындагы 

85  номерлы карары белән расланган  

 

 

АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРҤ 

ПРОГРАММАСЫН ГАМӘЛГӘ АШРУЧЫ МУНИЦИПАЛЬ БЕЛЕМ БИРҤ 

УЧРЕЖДЕНИЕЛАРЫНДА АТА-АНА ТҤЛӘВЕН ТОТУ ТӘРТИБЕ,   

 

1. Мәктәпкәчә белем бирҥ программасын гамәлгә ашыручы муниципаль белем 

бирҥ учреждениеләре балаларны караган һәм тәрбияләгән өчен оешманы гамәлгә 

куючы, ата - аналардан (законлы вәкилләрдән) алына торган тҥләҥне (алга таба-ата-

аналар тҥләве) һәм аның кҥләмен билгели. Балаларны карау һәм тәрбияләҥ астында 

туклануны оештыру һәм балаларга хуҗалык-көнкҥреш хезмәте кҥрсәтҥне оештыру, 

аларның шәхси гигиена һәм көн режимы ҥтәлешен тәэмин итҥ буенча чаралар 

комплексы кҥздә тотыла.  

2. Ата-аналар тҥләве акчаларын тоту, гамәлгә куючы тарафыннан расланган 

МБМББУнең финанс-хуҗалык эшчәнлеге планы нигезендә, тҥбәндәге кҥрсәткечләр 

исемлегенә таянып гамәлгә ашырыла:  

2.1. Ата-ана тҥләве буларак алынган акча балаларны тукландыру белән бәйле 

чыгымнарны тҥләҥгә, санитар нормалар һәм туклануны оештыруга куелган 

кагыйдәләр нигезендә тулы  һәм сыйфатлы туклануны тәэмин итҥгә юнәлдерелә.  

2.2. Ата-ана тҥләве буларак алынган акча МБМББУда ярдәмче персоналның 

хезмәт хакын тҥләҥ белән бәйле чыгымнарны тҥләҥгә юнәлдерелә.  

2.3. Балаларны тукландыру белән бәйле чыгымнарны тҥләгәннән соң һәм ярдәмче 

персоналның хезмәт хакын тҥләҥ өчен тотылганнан соң калган акча тҥбәндәгеләргә 

юнәлә:  

− Тәрбияләнҥчеләрне тукландыруны оештыру һәм ризык ашау өчен кирәкле 

җиһазлар, мебель һәм савыт-саба сатып алуга;  

− кер юуны оештыру,урын-җир әйберләре һәм башка йомшак җиһазларны карап 

саклау өчен мебель һәм җихазлар сатып алуга;  

− медицина кабинетына җиһазлар һәм мебель сатып алуга;  

−  технологик җиһазлар һәм азык-төлек блогы өчен көнкҥреш техникасы сатып 

алуга;  

− су җылыткычлары һәм су савытлары сатып алуга;  

− карау һәм тәрбияләҥ белән бәйле башка хезмәтләргә (ҥлчәҥләрне һәм медицина 

җиһазларын тикшерҥ; әзер продукцияне, су, туфрак, комны тикшерҥ);  

− төркем ячейкаларына җиһазлар һәм мебель сатып алуга (балалар өчен кием-

салым шкафлары, чишенҥ бҥлмәсенә эскәмияләр, караватлар, урын-җир 

әйберләре саклау өчен шкафлар, хуҗалык җиһазларын һәм савыт-сабаларны 

саклау өчен шкафлар, тәрбияләнҥчеләрнең ялын оештыру өчен кирәкле башка 

җиһазлар);  
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− азык-төлек блогы, медицина кабинеты, юу бҥлмәсе, бәдрәф бҥлмәсендәге 

көнкҥреш техникасын һәм җайланмаларын ремонтлау, хезмәт кҥрсәтҥ һәм 

урнаштыру, шулай ук әлеге җиһазларга запас частьләр сатып алуга;  

− төркем изоляциясе принцибын исәпкә алып, балалар бакчасының уен 

территориясе зонасын (урамда төркемле йөрҥ һәм физкультура 

мәйданчыклары) җиһазлауга һәм җиһаз белән тәэмин итҥгә;  

− МБМББУда баланы карау һәм тәрбияләҥ өчен кирәкле материаль запаслар 

сатып алуга: юу һәм дезинфекцияләҥ чаралары, сабын, кер юу порошогы, 

бәдрәф кәгазе, салфеткалар, кәгазь сөлге һәм кулъяулыклары, урын-җир 

әйберләре, сөлге һәм башка йомшак инвентарь, медикаментлар, вак хуҗалык 

инвентарьлары, уенчыклар, тәрбияләнҥчеләрне ашату, тәрбияләҥ һәм көндезге 

йокы өчен кирәкле башка товарлар һәм материаллар.  

 

3.Мәктәпкәчә белем бирҥ программасын тормышка ашыручы мәктәпкәчә белем 

бирҥ учреждениесенең кҥчемсез мөлкәтен карап тоту чыгымнарын,баланы карау һәм 

тәрбияләҥ өчен ата-аналар тҥләвенә (төзелеш материаллары, лак-буяу эшләнмәләре, 

җылылык сезонына әзерлек белән бәйле чыгымнар) кертҥ рөхсәт ителми.  
 
 
 

 

 


