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Яңа редакциядә Татарстан Республикасы  

“Бөгелмә муниципаль районы” муниципаль берәмлегендә  

мәктәпкәчә белем бирү (балалар бакчалары)  

төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә  

ашыру кысаларында, балаларны исәпкә кую һәм мәгариф  

оешмаларына күчерү буенча” муниципаль хезмәт күрсәтүнең  

административ регламентын раслау турында 

 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 2015 

елның 9 октябрендәге №под-9409/15; 04.12.2015 елның №под-9682/15; 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының Мәктәпкәчә 

белем бирү буенча төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы 

белем бирү оешмаларына (балалар бакчалары) исәпкә кую һәм аларны исәпкә 

алу буенча административ регламентның якынча формасын раслау турында”, 

“2015 елның 10 мартындагы 1389/15 номерлы боерыгына үзгәрешләр кертү 

хакында 2016 елның 29 апрелендәге под-832/16 номерлы” боерыкларына 

таянып, “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында” 2003 елның 6 октябрендәге 131 номерлы Федераль 

закон, ТР “Бөгелмә муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Уставы 

белән муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең сыйфатын күтәрү максатларында 

Татарстан Республикасының "Бөгелмә муниципаль районы" муниципаль 

берәмлеге Уставы нигезендә: 

1. Яңа редакциядә Татарстан Республикасы “Бөгелмә муниципаль 

районы” муниципаль берәмлегендә мәктәпкәчә белем бирү (балалар 

бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыру 

кысаларында, балаларны исәпкә кую һәм мәгариф оешмаларына 

күчерү буенча” муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентына кирәкле үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә. 

2. Яңа редакциядә Татарстан Республикасы “Бөгелмә муниципаль 

районы” муниципаль берәмлегендә мәктәпкәчә белем бирү (балалар 

бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыру 



кысаларында, балаларны исәпкә кую һәм мәгариф оешмаларына 

күчерү буенча” муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентын расларга. 
3. Бөгелмә муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең 

“Мәктәпкәчә белем бирү (балалар бакчалары) төп гомуми белем 

бирү программасын гамәлгә ашыру кысаларында, балаларны исәпкә 

кую һәм мәгариф оешмаларына күчерү буенча” муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентын раслау турында” 2015 

елның 3 июнендәге №505 карарын үз көчен югалткан дип санарга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Бөгелмә муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары – мәгариф 

идарәсе башлыгы В.В. Кульбедага йөкләргә. 

 

 

 

                                                                                                           А.Р. Галиуллин                      


