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КАРАР

№ ОТ

«2021 елга «Ә тнә м униципаль районы »
Гомуми
белем
бирү
муниципаль
берәм лекләренең норм атив чы гы мнары н
раслау туры нда»

«Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 елның 29 декабрендәге 273
номерлы Россия Федерациясе Законының 99 статьясы, «Россия Федерациясендә җирле
үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге
131-ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясындагы 1 өлешенең 11 пункты, «Әтнә
муниципаль районы» муниципаль берәмлеге башкарма комитетының 2007 елның 11
декабрендәге 436 номерлы карары нигезендә КАРАР ЧЫГАРА:
1. 2021 елга түбәндәгеләрне расларга:
«Әтнә муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең гомуми белем бирү
оешмалары һәм гомуми белем бирү интернат мәктәпләре каршындагы интернатларда
тәрбияләнүчеләрне тотуга норматив чыгымнар;
2.
«Әтнә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге финанс-бюджет
палатасына, мәгариф оешмаларының түбәндә күрсәтелгән норматив чыгымнары
нигезендә белем бирү оешмаларын финанслауны тәэмин итәргә:
«2021 елга Татарстан Республикасында гомуми һәм һөнәри белем бирү
оешмаларында һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез башлангыч гомуми, төп
гомуми, урта гомуми белем, шулай ук өстәмә белем алуга хокукларны гамәлгә
ашыруның дәүләт гарантияләрен финанс белән тәэмин итү нормативларын раслау
турында» 2020 елның 26 сентябрендәге 56-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы
Законы нигезендә.
Әлеге карарның 1 пункты белән.
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3.
Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм 2021
елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла.
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольгә алуны Татарстан Республикасы Ә ш ә
муниципаль
районының
финанс-бюджет
палатасы
рәисе
урынбасары
Ф.И. Гыймадиевка йөкләргә.

ТР Әтнә районы башкарма комитеты җитәкчесе

Вазыйфаларын башкаручы:

М.Л, Халиков
V

v
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Әтнә районы Башкарма комитетының
2020ел 21 октябрендә 389номерлы
карары белән расланган

НОРМАТИВ ЧЫГЫМНАР
Татарстан Республикасы «Әтнә муниципаль районы ” муниципаль
берәмлегенең гомуми белем бирү оешмаларында һәм гомуми белем бирү
интернат мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләрне карап тоту өчен»
Г ом ум и белем би рү оеш м асы
ти б ы һәм төре
Г ом ум и белем б и рү оеш м асы карш ы ндагы
И н терн ат
Г ом ум и белем б и рү ин тернат-м әктәбе

Т ерри тори ал ь урнаш у

авы л җ ирлеге

Б ер тәрб и ял ән үч егә
норм атив
чы гы м нар, елга сум
94213

авы л җ ирлеге
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