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«Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә 
ашыручы мәгариф учреждениеләренә (оешмаларына) балаларны исәпкә кую 

һәм кабул итү (балалар бакчалары)» муниципаль хезмәт күрсәтүнең 
административ регламентын раслау турында 

 
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»                                   

2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләрен үтәү 
йөзеннән, Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 
комитетының «Түбән Кама муниципаль районында муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау 
турында» 2010 елның 18 ноябрендәге 1491нче карарына таянып, карар бирәм: 

1. «Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасын 
гамәлгә ашыручы мәгариф учреждениеләренә (оешмаларына) балаларны исәпкә 
кую һәм кабул итү (балалар бакчалары)» муниципаль хезмәт күрсәтүнең 
административ регламентын теркәлгән яңа редакциядә расларга. 

2. Түбән   Кама   муниципаль   районы   Башкарма   комитетының                                       
2015 елның 15 июлендәге 924 номерлы карары үз көчен югалткан дип танырга. 

3. Җәмәгатьчелек һәм гаммәви мәгълүмат чаралары белән элемтә 
бүлегенә әлеге карарны басма матбугатта һәм Түбән Кама муниципаль 
районының рәсми сайтында урнаштыруны тәэмин итәргә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары                               
А.Р. Фәретдиновка йөкләргә. 

 
 
Җитәкче                                                                                           А.Г. Сәйфетдинов 
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Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы 
 «Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы 

мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм кабул итү (балалар бакчалары)» 
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты 

 
I. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Әлеге Регламент мәктәпкәчә яшьтәге балаларны исәпкә кую тәртибен һәм 
аларны Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының мәктәпкәчә 
белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф 
оешмаларына кабул итү тәртибен билгели (алга таба – муниципаль хезмәт күрсәтү) 

1.2. Әлеге Тәртип максатларында түбәндәге терминнар кулланыла: 
административ регламент – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 

органының административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын 
һәм эзлеклелеген, аның структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи затлары арасында үзара 
хезмәттәшлек тәртибен, шулай ук дәүләт хакимияте башкарма органының физик яки 
юридик затлар (алга таба – дәүләт хезмәтләрен алучылар), дәүләт хакимиятенең һәм 
җирле үзидарәнең башка органнары, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә                  
оешмалар белән үзара хезмәттәшлеген билгели торган норматив хокукый акт; 

дәүләт хезмәте күрсәтү – гариза бирүчеләрнең Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән                    
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә гариза 
бирүчеләр сораулары буенча гамәлгә ашырыла торган, Федераль законнар                                
һәм Татарстан Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт 
вәкаләтләрен гамәлгә ашырганда, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 
органы, җирле үзидарә органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге; 

дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга таба – шикаять) – 
мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиленең «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль                
законның 16 маддәсе 1.1 кисәгендә каралган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган,                          
күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты, күпфункцияле 
үзәк хезмәткәре, дәүләт хезмәткәре яисә оешмалар тарафыннан дәүләт хезмәте 
күрсәтүче органның вазыйфаи заты яисә аларның хезмәткәрләре тарафыннан             



 
 
күрсәтелгән дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә бозылган хокукларын яисә законлы 
мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау турында таләбе; 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (күпфункци-
яле үзәк) – «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»                          
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләренә җавап бирүче 
дәүләт яисә муниципаль учреждениенең (шул исәптән автоном учреждение булып                
торган) оештыру-хокукый формасында төзелгән һәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүне оештыруга вәкаләтле, шул исәптән электрон формада, «бер тәрәзә»                       
принцибы буенча оештырылган оешма; 

«бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең «Дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль                 
законның 15.1 маддәсендә күрсәтелгән сорату яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт 
күрсәтү турында тиешле сорату белән бер тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң гамәлгә 
ашырыла торган дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү, ә дәүләт хезмәтләрен 
күрсәтүче органнар яки муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара 
хезмәттәшлек күпфункцияле үзәк тарафыннан мөрәҗәгать итүченең катнашыннан 
башка норматив хокукый актлар һәм үзара хезмәттәшлек турында килешү нигезендә 
гамәлгә ашырыла торган принцип; 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең ерак 
урнашкан эш урыны – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләрен раслау 
турында» 2012 елның 22 декабрендәге 1376нчы номерлы карары белән расланган, 
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге эшчәнлеген                     
оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан Республикасы муниципаль 
районы (шәһәр округы) шәһәр яки авыл җирлегендә төзелгән дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең территориаль аерымланган структур 
бүлекчәсе (офис). 

1.3. Җирле үзидарә органнарына тапшырылган дәүләт вәкаләтләре буенча дәүләт 
хезмәтләре күрсәтүнең типлаштырылган административ регламентлары тиешле 
эшчәнлек өлкәсендә вәкаләтле дәүләт хакимияте башкарма органы тарафыннан эшләнә 
һәм күрсәтелгән дәүләт хакимияте башкарма органының «Интернет» мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә җирле үзидарә органнарында дәүләт хезмәтләрен 
гамәлгә ашыру буенча вәкаләтләр барлыкка килгән көннән алып 60 календарь көннән 
дә артмаган вакыт эчендә урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне алучылар булып, Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы территориясендә яшәүче 2 айдан алып (әлеге 
төркемнең мөмкин булган кадәр тиешле анатомо-физиологик үзенчәлекләренә туры 
килә торган көн режимын оештыру мөмкинлеге булганда) 7 яшькә кадәр балаларның 
ата-аналары (башка законлы вәкилләре) булган Россия Федерациясе гражданнары, чит 
ил гражданнары тора (алга таба – мөрәҗәгать итүче). 



 
 

Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә             
ашыручы белем бирү оешмаларына (алга таба – оешма) чираттан тыш урнашу хокукы 
бар: 

а) прокурорларның   балалары   («РФ   прокуратурасы   турында»                                    
1992 елның 17 гыйнварындагы 2202-1 номерлы Федераль закон»); 

б) Тикшерү комитеты хезмәткәрләренең балалары («Россия Федерациясе                 
Тикшерү комитеты турында» 2010 елның 28 декабрендәге 403-ФЗ номерлы Федераль 
законның 35 мад. 24 п.); 

в) судьяларның балалары («Россия Федерациясендә судьялар статусы турында» 
1992 елның 26 июнендәге 3132-1 номерлы Федераль закон); 

г) Чернобыль АЭСындагы һәлакәт аркасында радиация йогынтысына дучар 
ителгән гражданнарның балалары («Чернобыль АЭСындагы һәлакәт аркасында                      
радиация йогынтысына дучар ителгән гражданнарны социаль яклау турында»                     
1991 елның 15 маендагы 1244-1 номерлы ФЗның 17 мад. 12 п.»); 

д) Россия Федерациясенең Төньяк Кавказ төбәге территориясендә терроризмга 
каршы операцияләр үткәрү буенча берләштерелгән гаскәрләр (көч) төркеменең                 
террорчылык оешмалары һәм төркемнәр эшчәнлеген ачыклау һәм туктату буенча                 
махсус көчләренең һәлак булган (хәбәрсез югалган), үлгән, инвалид булган 
хезмәткәрләренең һәм хәрби хезмәткәрләрнең балалары («Россия Федерациясенең 
Төньяк Кавказ төбәге территориясендә терроризмга каршы операцияләрдә катнашучы 
һәм хокук тәртибен һәм иҗтимагый иминлекне тәэмин итүче федераль башкарма                 
хакимият органнары хезмәткәрләренә һәм хәрбиләргә өстәмә гарантияләр һәм                       
компенсацияләр турында» 2004 елның 9 февралендәге 65нче номерлы Хөкүмәт                  
карары); 
           е) Дагстан Республикасы территориясендә терроризмга каршы көрәштә турыдан-
туры катнашкан һәм хезмәт вазыйфаларын үтәүгә бәйле рәвештә вафат булган 
(хәбәрсез югалган), үлгән, хезмәт вазыйфаларын башкару белән бәйле рәвештә инвалид 
булган  хәрби хезмәткәрләр һәм эчке эшләр органнары, дәүләт янгынга каршы хезмәте, 
җинаять-башкарма системасы хезмәткәрләренең балалары («Дагстан Республикасы 
территориясендә терроризмга каршы көрәштә турыдан-туры катнашкан һәм һәлак 
булган (хәбәрсез югалган), үлгән, хезмәт вазыйфаларын башкару белән бәйле рәвештә 
инвалид булган хәрби хезмәткәрләр һәм эчке эшләр органнары, дәүләт янгынга каршы 
хезмәте, җинаять-башкарма системасы хезмәткәрләре гаиләләре әгъзаларын социаль 
яклау буенча өстәмә чаралар турында» 1999 елның 25 августындагы 936нчы номерлы 
РФ Хөкүмәте Карары). 

Игезәк балаларның берсе Оешмага җибәрелгән очракта, аларның икенчесе (һәм 
аннан соңгысы) әлеге Оешмага чираттан тыш тәртиптә җибәрелә. 

Мәктәпкәчә белем бирү буенча төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә 
ашыручы белем бирү оешмаларына (алга таба – Оешмалар) беренче чиратта урнашуга 
хокуклы: 



 
 

а) инвалид балалар һәм ата-аналарның берсе инвалид булган балалар                    
(РФ Президентының «Инвалидларга дәүләт ярдәменең өстәмә чаралары турында»             
1992 елның 2 октябрендәге 1157 номерлы Указы)); 

б) күп балалы гаилә балалары (РФ Президентының «Күп балалы гаиләләргә 
социаль ярдәм чаралары турында» 1992 елның 5 маендагы 431 номерлы Указы); 

в) полиция   хезмәткәрләренең   балалары   («Полиция   турында»                                      
2011 елның 7 февралендәге 3-ФЗ номерлы Федераль закон); 

г) хезмәт вазыйфаларын башкару белән бәйле рәвештә алынган сәламәтлеккә 
зыян килү нәтиҗәсендә һәлак булган (үлгән) полиция хезмәткәрләренең балалары 
(«Полиция турында» 2011 елның 7 февралендәге 3-ФЗ номерлы Федераль закон);  

д) полиция хезмәте үткән чорда алынган авыру нәтиҗәсендә үлгән полиция 
хезмәткәрләренең балалары («Полиция турында» 2011 елның 7 февралендәге                       
3-ФЗ номерлы Федераль закон); 

е) хезмәт бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә алынган һәм алга таба полициядә 
хезмәт итү мөмкинлеген булдырмаган имгәнү яки башка сәламәтлеккә зыян килү арка-
сында полиция хезмәтеннән азат ителгән Россия Федерациясе гражданнары балалары 
(«Полиция турында» 2011 елның 7 февралендәге 3-ФЗ номерлы Федераль закон); 

ж) хезмәт вазыйфаларын үтәүгә бәйле рәвештә алынган имгәнү яисә сәламәтлек-
кә зыян килү аркасында полиция хезмәтеннән азат ителгәннән соң бер ел эчендә вафат 
булган, яки полициядә хезмәт иткәндә алган авыру нәтиҗәсендә полициядә алга таба 
хезмәт итү мөмкинлеге булмаган Россия Федерациясе гражданнары балалары («Поли-
ция турында» 2011 елның 7 февралендәге 3-ФЗ номерлы Федераль закон); 

з) а-ж п. күрсәтелгән Россия Федерациясе гражданы полиция хезмәткәрләре            
карамагында булучы (булган) балалар («Полиция турында» 2011 елның 7 февралендәге 
3-ФЗ номерлы Федераль закон); 

и) яшәү урыны буенча хәрби хезмәткәрләрнең балалары («Хәрби хезмәткәрләр 
статусы турында» 1998 елның 27 маендагы 76-ФЗ номерлы Федераль законның 19 мад. 
6 п.); 

к) хәрби хезмәттән азат ителгән гражданнарның балалары («Хәрби хезмәткәрләр 
статусы турында» 1998 елның 27 маендагы 76-ФЗ номерлы Федераль законның 23 мад. 
5 п.); 

л) махсус исемнәргә лаек булган һәм җинаять-башкарма системасы, янгынга 
каршы дәүләт хезмәтенең федераль янгынга каршы хезмәте, наркотик чаралар һәм 
психотроп матдәләр әйләнешен контрольдә тоту органы, Россия Федерациясе таможня 
органнарында хезмәт үтүче хемәткәрләрнең, шул исәптән хезмәт вазыйфаларын үтәүгә 
бәйле рәвештә алынган имгәнү яки башка сәламәтлекләренә зыян килү нәтиҗәсендә 
һәлак булган (вафат); хезмәт вазыйфаларын үтәгән чорда алынган авыру нәтиҗәсендә 
вафат булган; хезмәт бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә алынган һәм алга таба хезмәт 
үтү мөмкинлеген  калдырмаган имгәнү яки башка сәламәтлеккә зыян килү аркасында 
хемәттән азат ителгән; хезмәт бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә алынган имгәнү яки 
сәламәтлеккә зыян килү нәтиҗәсендә хезмәттән азат ителгәннән соң бер ел эчендә 



 
 
вафат булган яки хезмәт үткән чорда алган авыру нәтиҗәсендә хезмәт үтү мөмкинлеген 
калдырмаган авыру алган хезмәткәрләрнең балалары; Россия Федерациясе гражданы 
полиция хезмәткәрләре карамагында булучы (булган) балалар («Башкарма хакимият-
нең кайбер федераль органнары хезмәткәрләренә социаль гарантияләр һәм Россия                
Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында»                             
2012 елның 30 декабрендәге 283-ФЗ номерлы Федераль законның 3 ФЗ мад. 14 п.,                
Россия Федерациясе Президентының 2003 елның 5 июнендәге 613 номерлы Указы 
белән расланган наркотик чаралар һәм психотроп матдәләр әйләнешен тикшереп тору 
органнарында хокук саклау хезмәте турындагы Нигезләмәнең 136 пункты). 

Үз хисабына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы террито-
риясендә өстәмә мәктәпкәчә урыннар булдыручы оешма хезмәткәрләренең балалары 
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы катнашында, гамәлдәге                
законнар нигезендә төзелә торган дәүләти-хосусый партнерлык турында килешү         
шартлары нигезендә, булдырылган урыннарга тигез күләмдә мәктәпкәчә белем бирү 
учреждениеләрендә урыннар белән тәэмин ителә («Татарстан Республикасында 
дәүләти-хосусый партнерлык турында»2011 елның 1 августындагы 50 – ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законы). 

Федераль законнарда, Татарстан Республикасы законнарында һәм законга кагы-
лышлы норматив-хокукый актларда каралмаган башка нигезләргә ташламалар бирү 
рөхсәт ителми». 

1.5. Муниципаль   хезмәт   Түбән   Кама   муниципаль   районы   Башкарма коми-
тетының «Мәктәпкәчә белем бирү үзәге» муниципаль бюджет учреждениесе (алга таба 
– Үзәк) һәм әлеге Административ регламентка 1 нче кушымтада күрсәтелгән мәгариф 
оешмалары тарафыннан күрсәтелә. 

1.6. Идарәнең урнашу урыны – Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, 
Түбән Кама шәһәре, Актүбә урамы, 6нчы йорт. 

Эш графигы: көн саен дүшәмбе-җомга көннәрендә 8.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә 
кадәр. Төшке аш вакыты 12.00 сәгатьтән 13.00 сәгатькә кадәр. Ял көннәре: шимбә, 
якшәмбе. 

Идарәнең комплектлаштыру бүлеге урнашу урыны – Россия Федерациясе, 
Татарстан Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а (32, 33нче номерлы 
тәрәзәләр). 

Эш графигы: көн саен дүшәмбе-җомга көннәрендә 8.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә 
кадәр. Төшке аш вакыты 12.00 сәгатьтән 13.00 сәгатькә кадәр. Ял көннәре: шимбә, 
якшәмбе. 

Учреждениеләрнең исемнәре, урнашу урыны, белешмә телефоннары һәм 
электрон адреслары әлеге административ регламентның 1 нче кушымтасында 
китерелгән. 

Җәмәгать транспорты белән «Үзәк базар» тукталышына кадәр барырга: 
- 1, 5, 5а,10, 25, 59нчы автобуслар; 
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8нче трамвайлар; 



 
 

Керү пропуск һәм (яки) шәхесне билгеләүче документ буенча. 
1.7. Түбән Кама муниципаль районы «Мәктәпкәчә белем бирү үзәге» муниципаль 

бюджет учреждениесенең комплектлаштыру бүлегенең белешмә телефоны (алга таба – 
Бүлек): тел.: 43-13-63. 

1.8. «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Үзәкнең рәсми сайты 
адресы (алга таба – «Интернет» челтәре): 

https://edu.ru/nkamsk  
Электрон почта адресы: udonk@mail.ru. 
1.9. Оешманың урнашу урыны, эш графигы, белешмә телефоннары, рәсми 

сайтларының адреслары турында мәгълүмат 1 нче кушымтада күрсәтелгән. 
1.10. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
1) мөрәҗәгать итүчеләр белән эшләү биналарында урнашкан муниципаль хезмәт 

турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган муниципаль хезмәт күрсәтү турында 
мәгълүмати стендлар ярдәмендә; 

2) Үзәкнең рәсми сайтында (https://edu.ru/nkamsk); 
3) Татарстан Республикасы Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында 

күрсәтелгән кире элемтә формасы аша (https://uslugi.tatar.ru/cei/feedbfck) һәм техник 
ярдәм күрсәтү хезмәте телефоны буенча (8(843) 5-114-115); 

4) Үзәккә (шәхсән яки телефон буенча) һәм Оешмага (телефоннан яки шәхсән) 
телдән мөрәҗәгать иткәндә; 

5) Үзәккә язмача (шул исәптән электрон документ формасында) мөрәҗәгать 
иткәндә. 

Язма гаризалар кабул итү, исәпкә кую идарәнең комплектлаштыру бүлеге 
белгечләре тарафыннан түбәндәге адрес буенча башкарыла: Түбән Кама шәһәре, 
Мәктәп бульвар, 2а йорт, Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 
үзәгендә (алга таба – күпфункцияле үзәк) график буенча: 

көн саен 8.00 дән 17.00 гә кадәр 
шимбә һәм якшәмбе – ял көне». 
1.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге норматив хокукый актлар нигезендә 

гамәлгә ашырыла: 
Россия Федерациясе Конституциясе (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 

2009 елның 26 гыйнварындагы 4нче номерлы 445 мад.); 
«Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 елның 29 декабрендәге                      

273-ФЗ номерлы Федераль Закон (РФ законнары җыелмасы,                                           
2012 елның 31 декабрендәге 53нче номерлы (1 кисәк) 7598 мад.); 

«Россия Федерациясендә бала хокукларының төп гарантияләре турында»               
1998 елның 24 июлендәге 124-ФЗ номерлы Федераль Закон (РФ законнары җыелмасы, 
1998 елның 3 августындагы, 31нче номерлы, 3802 мад.); 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (РФ законнары 
җыелмасы, 2003 елның 6 октябрендәге 40нчы номерлы 3822 мад.); 



 
 

«Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында» 
2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль закон (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 2006 елның 8 сентябрендәге 19нчы номерлы 2060 мад.); 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»                           
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (РФ законнары җыелмасы, 
1998 елның 2 августындагы 31нче номерлы 4179 мад.); 

«Полиция турында» 2011 елның 7 февралендәге 3-ФЗ номерлы Федераль закон 
(РФ законнары җыелмасы, 2011елның 14 февралендәге 7нче номерлы 900 мад.); 

«Хәрби хезмәткәрләр статусы турында» 1998 елның 27 маендагы 76-ФЗ номерлы 
Федераль закон (РФ законнары җыелмасы, 1998 елның 1 июнендәге 22нче номерлы 
2331 мад.); 

«Янгын куркынычсызлыгы турында» 1994 елның 21 декабрендәге                           
69-ФЗ номерлы Федераль закон (РФ законнары җыелмасы,                                                 
1994 елның 26 декабрендәге 35нче номерлы 3649мад.); 

«Башкарма хакимиятнең кайбер федераль органнары хезмәткәрләренә социаль 
гарантияләр һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында» 2012 елның 30 декабрендәге 283-ФЗ номерлы Федераль закон (РФ законнары 
җыелмасы, 2012 елның 31 декабрендәге 53нче номерлы (1 кисәк) 7608 мад.); 

«РФ прокуратурасы турында» 1992 елның 17 гыйнварындагы 2202-1 номерлы 
Федераль закон (Россия Федерациясе һәм Россия Федерациясе Югары Советы халык 
депутатлары Съезды җыелма басмасы, 1992 елның 20 февралендәге 8нче номерлы, 366 
мад.); 

«Чернобыль АЭСындагы һәлакәт аркасында радиация йогынтысына дучар 
ителгән гражданнарны социаль яклау турында» 1991 елның 15 маендагы 1244-1 
номерлы РФ Законы (Россия Федерациясе халык депутатлары Съезды һәм Россия 
Федерациясе Югары Советы Җыелма басмасы, 1991елның 23 маендагы 21нче номерлы 
699 мад.); 

«Россия Федерациясендә судьялар статусы турында» 1992 елның 26 июнендәге 
3132-1 номерлы РФ Законы (Россия Федерациясе халык депутатлары Съезды һәм 
Россия Федерациясе Югары Советы Җыелма басмасы, 1992 елның 30 июлендәге 30нчы 
номерлы 1792 мад.); 

РФ Президентының «Инвалидларга дәүләт ярдәменең өстәмә чаралары турында» 
1992 елның 2 октябрендәге 1157 номерлы Указы (РФ Президенты һәм Хөкүмәте 
актлары җыелмасы, 1992 елның 5 октябрендәге 14нче номерлы 1098 мад.); 

«Күп балалы гаиләләргә социаль ярдәм чаралары турында»                                            
1992 елның 5 маендагы 431нче номерлы РФ Президенты Указы (Россия Федерациясе 
халык депутатлары Съезды һәм Россия Федерациясе Югары Советы Җыелма басмасы,                    
1992 елның 14 маендагы 19нчы номерлы 1044 мад.); 

РФ Президентының «Наркотик матдәләр һәм психотроп матдәләр әйләнешен 
контрольдә тоту органнарында хокук саклау хезмәте турында»                                                 



 
 
2003 елның 5 июнендәге 613 номерлы Указы нигезендә (РФ законнары җыелмасы, 
2003 елның 9 июнендәге 23нче номерлы 2197мад.); 

«Электрон рәвештә күрсәтелә торган беренчел дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләрнең җыелма исемлеген раслау турында» Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 
2009 елның 17 декабрендәге 1993-р номерлы боерыклары (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 2009 елның 28 декабрендәге 52нче номерлы (2 кисәк)                        
6626 мад.); 

«Дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтүләр реестрына кертелергә тиешле һәм 
электрон формада бирелгән дәүләт йөкләмәсе (заказ) яисә муниципаль йөкләмә (заказ) 
урнаштырылган дәүләт һәм муниципаль учреждениеләр һәм башка оешмалар күрсәтә 
торган хезмәтләр исемлеген раслау турында» 2011 елның 25 апрелендәге                             
729-р номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте боерыгы (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 2011 елның 2 маендагы 18нче номерлы 2679 мад.); 

РФ Хөкүмәтенең 1999 елның 25 августындагы 936 номерлы карары белән 
«Дагстан Республикасы территориясендә терроризмга каршы көрәштә турыдан-туры 
катнашкан һәм һәлак булган (хәбәрсез югалган), вафат булган, хезмәт вазыйфаларын 
үтәүгә бәйле рәвештә инвалид булган   хәрби хезмәткәрләр һәм эчке эшләр органнары, 
дәүләт янгынга каршы хезмәте, җинаять-башкарма системасы хезмәткәрләре гаиләләре 
әгъзаларын социаль яклау буенча өстәмә чаралар турында» (РФ законнары җыелмасы, 
1999 елның 30 августындагы 35нче номерлы 4321 мад.); 

РФ Хөкүмәтенең 2004 елның 9 февралендәге 65 номерлы карары белән «Россия 
Федерациясенең Төньяк Кавказ төбәге территориясендә террорчылыкка каршы 
операцияләрдә катнашучы һәм хокук тәртибен һәм иҗтимагый иминлекне тәэмин 
итүче хәрбиләргә һәм федераль башкарма хакимият органнары хезмәткәрләренә өстәмә 
гарантияләр һәм компенсацияләр турында» (РФ законнары җыелмасы,                                  
2004 елның 16 февралендәге 7нче номерлы 535 мад.); 

Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгының «Төп гомуми белем 
бирү программалары – мәктәпкәчә белем бирү программалары буенча белем бирү 
эшчәнлеген оештыру һәм гамәлгә ашыру тәртибен раслау турында»                                    
2013 елның 30 августындагы 1014 номерлы боерыгы (Российская газета,                               
2013 елның 23 октябрендәге 238нче номерлы саны); 

«Татарстан Республикасында дәүләти – хосусый партнерлык турында»                        
2011 елның 1 августындагы 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы 
(Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2011елның 8нче номеры (1 кисәге); 
          Татарстан Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль 
берәмлеге Уставы; 
          гамәлдә булган бүтән норматив хокукый актлар белән.



 
 

2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 
 

Стандартка таләпләр исеме  Стандартка таләпләр эчтәлеге 
Хезмәт күрсәтүне яки 
таләпне билгеләүче норматив 
акт 

2.1.  Муниципаль хезмәт 
күрсәтү исеме 

Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү 
программасын гамәлгә ашыручы мәгариф 
оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм кабул итү 
(балалар бакчалары) 

«Мәктәпкәчә белем бирүнең 
төп гомуми белем бирү 
программалары буенча белем 
бирү эшчәнлеген оештыру 
һәм гамәлгә ашыру тәртибен 
раслау турында» 2013 елның 
30 августындагы 1014нче 
номерлы  Россия 
Федерациясе Мәгариф һәм 
фән министрлыгы боерыгы 

2.2. Муниципаль хезмәт 
күрсәтүче орган исеме 

Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Түбән 
Кама муниципаль районы «Мәктәпкәчә белем бирү 
үзәге» муниципаль бюджет учреждениесе һәм әлеге 
административ регламентка 1 нче кушымтада 
күрсәтелгән мәгариф оешмалары тарафыннан 
күрсәтелә. 
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль 
районы «Мәктәпкәчә белем бирү үзәге» муниципаль 
бюджет учреждениесе хезмәткәрләре (алга таба – 
вәкаләтле хезмәткәр) муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен җаваплы вазыйфаи затлар булып торалар. 

 «Россия Федерациясе 
мәгарифе турында» 2012 
елның 29 декабрендәге 273-
ФЗ номерлы Федераль закон 

2.3. Муниципаль хезмәт 
күрсәтү нәтиҗәләренең 
тасвирламасы 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып баланы 
мәктәпкәчә белем бирү буенча төп гомуми белем 
бирү программасын гамәлгә ашыручы белем бирү 
оешмасына кабул итү тора (балалар бакчасы). 
 

 «Мәктәпкәчә белем бирүнең 
төп гомуми белем бирү 
программалары буенча белем 
бирү эшчәнлеген оештыру 
һәм гамәлгә ашыру тәртибен 



 
 

раслау турында» 2013 елның 
30 августындагы 1014нче 
номерлы  Россия 
Федерациясе Мәгариф һәм 
фән министрлыгы боерыгы 

2.4. Муниципаль хезмәт 
күрсәтү срогы 

- Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль 
районы «Мәктәпкәчә белем бирү идарәсе» муници-
паль бюджет учреждениесенең комплектлаштыру 
бүлегенә Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порта-
лында гариза тутырганнан яки шәхсән кәгазьдә гари-
за биргән вакыттан алып исәпкә алу өлешендә муни-
ципаль хезмәт күрсәтү гамәлгә ашырыла; 
- комплектлаштыру чорына кадәр яисә аннан соң 3-7 
яшь тулган һәм «Электрон балалар бакчасы» АМС-
сында теркәлгән балага МГББУсенә юлламаны буш 
урыннар булган учреждениегә бирү гамәлгә ашыры-
ла»; 
- балаларны белем бирү Оешмасына кабул итү өле-
шендә - мөрәҗәгать итүчегә Оешмага җибәрү турын-
да хәбәр иткәннән соң 4 айга кадәр вакыт эчендә. 

- 

2.5. Муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен, законнар һәм 
башка норматив хокукый 
актлар нигезендә, шулай ук 
мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан тапшырылырга 
тиешле муниципаль 
хезмәтләр күрсәтү өчен 
кирәкле һәм мәҗбүри булган 
хезмәтләр күрсәтү өчен  
кирәкле документларның 

1) Исәпкә кую өчен гариза тутырганда кирәкле 
мәгълүматлар исемлеге: 

-  баланың фамилиясе, исеме, атасының исеме 
-  баланың туу датасы; 
-  туу турында таныклык мәгълүматлары; 
-  фактик яшәү урыны (адрес һәм телефон) 
- анасының, атасының яки законлы вәкилләренең 

фамилиясе, исеме, атасының исеме, электрон почта 
адресы, элемтә өчен телефон номеры; 

- ата-ана (законлы вәкил) шәхесен раслаучы доку-
мент мәгълүматлары; 

«Мәктәпкәчә белем бирүнең 
төп гомуми белем бирү 
программалары буенча белем 
бирү эшчәнлеген оештыру 
һәм гамәлгә ашыру тәртибен 
раслау турында» 2013 елның 
30 августындагы 1014нче 
номерлы  Россия 
Федерациясе Мәгариф һәм 
фән министрлыгы боерыгы 



 
 
тулы исемлеге - баланы белем бирү оешмасына кабул итү буенча 

ташламалар булу турында мәгълүмат; 
- баланың сәламәтлек буенча ихтыяҗы; 
-  бер теләгән белем бирү Оешмасы (1нче кушымта) 
- төркемдә тәрбия һәм укыту алып барыла торган 

теләгән тел; 
- белем бирү Оешмасына баланы кабул итүнең 

теләгән датасы; 
- теләгән Оешмада урын булмаганда, башка балалар 

бакчасы тәкъдиме белән килешү/килешмәү. 
- ата-ананың элемтә өчен мәгълүматлары (телефон 

номеры/ e-mail)  
2) Белем бирү Оешмасына кабул ителү өчен кирәк-

ле документлар исемлеге: 
- Оешма Җитәкчесе исеменә ата-аналарның (закон-

лы вәкилләрнең) язма гаризасы; 
- билгеләнгән үрнәктәге медицина нәтиҗәсе; 
- баланың бер ата-анасының (законлы вәкил-

ләренең) шәхесен раслаучы документ; 
-психологик-медик-педагогик комиссия нәтиҗәсе 

(компенсацияләүче һәм катнаш юнәлешле төркемгә 
инвалид баланы, сәламәтлеге буенча мөмкинлекләре 
чикләнгән баланы кабул иткәндә). 
- мәктәпкәчә белем бирү оешмасы һәм ата-ана (за-

конлы вәкил) арасында мәгариф хезмәтләре 
күрсәтүгә кул куелган Шартнамә булу 

2.6. Дәүләт органнары, 
җирле үзидарә органнары 
һәм башка оешмалар 
карамагында булган һәм 
мөрәҗәгать итүче бирергә 

Әлеге категориягә кертелергә мөмкин булганнарга 
документлар бирү кирәк түгел. 

- 



 
 
хокуклы булган муниципаль 
хезмәт күрсәтү өчен 
норматив хокукый актлар 
нигезендә кирәкле 
документларның тулы 
исемлеге 
2.7. Норматив хокукый 
актларда каралган 
очракларда муниципаль 
хезмәт күрсәтү өчен таләп 
ителгән һәм муниципаль 
хезмәт күрсәтүче башкарма 
хакимият органы 
тарафыннан гамәлгә 
ашырыла торган дәүләт 
хакимияте органнары һәм 
аларның структур 
бүлекчәләре исемлеге 

 Муниципаль хезмәт күрсәтүне килештерү таләп 
ителми 

- 

2.8. Муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул 
итүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге 

Исәпкә кую өлешендә: 
- белем бирү Оешмасына кабул ителә торган бала-

ларның максималь яшеннән баланың яше арту; 
   Белем бирү Оешмасына кабул итү өлешендә: 
- "Электрон балалар бакчасы» системасында баланы 

мәгариф Оешмасына җибәрү турында мәгълүмат 
булмау. 

- 

2.9.Муниципаль хезмәт 
күрсәтүне туктатып тору яки 
бирүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге 

1) исәпкә кую өлешендә:  
- бала туу турында таныклыкны идентификацияләү 

процедурасына каршы булган дөрес булмаган 
(җитәрлек булмаган) мәгълүматлар бирү; 

-  белем бирү Оешмасына кабул ителә торган бала-
ларның максималь яшеннән баланың яше арту (Устав 

«Россия Федерациясе 
мәгарифе турында» 2012 
елның 29 декабрендәге 273-
ФЗ номерлы Федераль закон 
«Мәктәпкәчә белем бирүнең 
төп гомуми белем бирү 



 
 

нигезендә); 
- белем бирү оешмасындагы тәрбия һәм укыту те-

ленә теләгән тәрбия һәм укыту теленең туры 
килмәве; 

2) белем бирү Оешмасына кабул итү өлешендә: 
- "Электрон балалар бакчасы» системасында баланы 

мәгариф Оешмасына җибәрү турында мәгълүмат 
булмау; 

- баланы белем бирү Оешмасына кертүгә медицина 
ягыннан каршы килү булу; 

- ата-аналардан (законлы вәкилләрдән) муниципаль 
хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында гариза. 

 

программалары буенча белем 
бирү эшчәнлеген оештыру 
һәм гамәлгә ашыру тәртибен 
раслау турында» 2013 елның 
30 августындагы 1014нче 
номерлы  Россия 
Федерациясе Мәгариф һәм 
фән министрлыгы боерыгы 

2.10. Муниципаль хезмәт 
күрсәткән өчен алына торган 
дәүләт пошлинасы яки 
башка түләү алу тәртибе, 
күләме һәм нигезләре 

 Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә  

2.11.Муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле һәм 
мәҗбүри булган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү алу 
тәртибе, күләме һәм 
нигезләре, шул исәптән 
мондый түләү күләмен 
исәпләү методикасы 
турында мәгълүматны да 
кертеп 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми. - 

2.12. Муниципаль хезмәт 
күрсәтү турында сорату 
биргәндә һәм мондый хезмәт 

Шәхси кабул итүне чиратта көтү вакыты 15 минут-
тан артмаска тиеш. Әгәр хезмәт пенсионерларга, ин-
валидларга бирелә икән, киләсе мөрәҗәгать итүченең 

- 



 
 
күрсәтү нәтиҗәләрен 
алганда чират көтүнең 
максималь срогы 

көтү (хезмәт күрсәтү) вакыты 30 минутка кадәр озай-
тылырга мөмкин. 

 Мөрәҗәгать иткән барлык кешеләрне кабул итү эш 
көне тәмамланырга 1 сәгатьтән дә соңга калмыйча 
тәэмин ителергә тиеш. 

2.13.Муниципаль хезмәт 
күрсәтү турында мөрәҗәгать 
итүченең соратуын теркәү 
срогы 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль 
районы «Мәктәпкәчә белем бирү үзәге» муниципаль 
бюджет учреждениесенең комплектлаштыру бүле-
гендә мөрәҗәгать итүченең шәхси мөрәҗәгать итү 
вакытында исәпкә кую турындагы гаризаны теркәү 
гариза бирүченең Административ регламентның III 
бүлегендә каралган тәртиптә мөрәҗәгать иткән вакы-
ттан алып 1 эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Баланы мәгариф оешмасына кабул итү турында га-
ризаны теркәү гариза бирүченең Административ ре-
гламентның III бүлегендә каралган тәртиптә 
мөрәҗәгать иткән вакыттан алып 1 эш көне эчендә 
гамәлгә ашырыла. 

- 

2.14.Муниципаль хезмәт 
күрсәтелә торган биналарга 
таләпләр 

Мөрәҗәгать итүчеләр белән эшләү биналарында 
муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы 
мәгълүмат урын алган муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында мәгълүмат стендлары урнаштырыла. Би-
наның алгы өлешендә мәгариф идарәсе муниципаль 
органы исеме турында мәгълүмат урнаштырыла. 

Кабул итүне көтү өчен гариза бирүчеләргә 
урындыклар, өстәлләр, ручкалар, документлар 
рәсмиләштерү мөмкинлеге тудыру өчен документ 
формалары, тутыру үрнәкләре белән җиһазланды-
рылган урыннар бирелә. Бина санитар кагыйдәләр 
һәм нормалар нигезендә җиһазландырылырга тиеш. 

«Россия Федерациясе 
мәгарифе турында» 2012 
елның 29 декабрендәге 273-
ФЗ номерлы Федераль закон 
 



 
 
 
2.15.Муниципаль хезмәт 
күрсәтүнең һәркем өчен 
мөмкин булуы һәм сыйфаты 
күрсәткечләре 

- документларны кабул итү һәм карау срокларын 
саклау;   

- муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алу срогын 
үтәү; 

- муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы вазый-
фаи затлар тарафыннан кылынган муниципаль 
хезмәт күрсәтүнең административ регламентларын 
бозуга прецедентлар (нигезле шикаятьләр) булу. 

«Россия Федерациясе 
мәгарифе турында» 2012 
елның 29 декабрендәге 273-
ФЗ номерлы Федераль закон 
 

 
2.16. Электрон формада 
муниципаль хезмәт күрсәтү 
үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтләрне электрон рәвештә күрсәтү 
Татарстан Республикасы Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр порталында башкарыла 
(https://uslugi.tatar.ru) 

 «Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүне 
оештыру турында» 2010 
елның 27 июлендәге 210-ФЗ 
номерлы Федераль закон. 



 
 

3. Административ процедураларның (гамәлләр) составы, эзлеклелеге һәм үтәү 
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон формада 

административ процедураларны башкару үзенчәлекләре, шулай ук дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә административ 

процедураларны башкару үзенчәлекләре. 
3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге административ процедураларны үз 

эченә ала: 
- мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 
- исәпкә кую («Электрон балалар бакчасы» автоматлаштырылган мәгълүмат 

системасында (алга таба – Система) гаризаны исәпкә кую өчен теркәү); 
- белем бирү Оешмасына җибәрү; 
- белем бирү Оешммасына кабул итү. 
3.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең блок-схемасы 2 нче кушымтада күрсәтел-

гән. 
3.3. Мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү. 
Муниципаль хезмәт күрсәтүне алу тәртибе турында консультацияләр алу өчен 

мөрәҗәгать итүче Идарәнең (бүлекнең) комплектлаштыру бүлегенә шәхсән,                 
телефоннан һәм (яки) электрон почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

Вәкаләтле хезмәткәр тарафыннан мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт алу 
өчен кирәкле документларның составы, формасы һәм эчтәлеге буенча консультация 
бирелә һәм кирәк булганда гариза тутыруда ярдәм күрсәтелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә 
гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документлар 
исемлеге составы, формасы һәм эчтәлеге буенча консультацияләр, күрсәтмәләр. 

3.4. Исәпкә кую. 
3.4.1. Белем бирү оешмасына урнаштыру буенча исәпкә кую өчен ата-аналар 

(законлы вәкилләр) гаризаларын тутыру гамәлгә ашырыла: 
- Татарстан Республикасы Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша 

(https://uslugi.tatar.ru/);  
- Дәүләт хезмәтләре бердәм порталы аша (https://beta.gosuslugi.ru/); 
- Идарәнең комплектлаштыру бүлегенә шәхси мөрәҗәгать иткәндә. 
Гаризаларны кабул итү һәм аларны теркәү Системада ел дәвамында                           

башкарыла. 
Үзәкнең комплектлаштыру бүлегенә мөрәҗәгать иткәндә, әлеге гаризадагы 

мәгълүматларны Системага кертүне Татарстан Республикасы Түбән Кама муници-
паль районы  «Мәктәпкәчә белем бирү үзәге» муниципаль бюджет учреждениесе 
боерыгы белән билгеләнгән Вәкаләтле хезмәткәр башкара. 

Гариза тутырганда ата-аналар (законлы вәкилләр) шәхси мәгълүматларны 
эшкәртүгә ризалык бирә (Административ регламентка 3 нче кушымта). 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итүчегә 
мөрәҗәгать иткән вакыттан алып 1 эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мәгълүматларны Системага кертү. 



 
 

3.4.2. Системада исәпкә алу өчен гариза биргәндә, туу турында таныклыкның 
кертелгән мәгълүматларының корректлылыгын тикшерү гамәлгә ашырыла. Әгәр 
мәгълүматлар дөрес булмаса, яки булмаса, Системада гаризага «Документларны 
раслау» статусы бирелә. Бу очракта мөрәҗәгать итүчегә Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы «Мәктәпкәчә белем бирү үзәге» муниципаль                 
бюджет учреждениесенең комплектлаштыру бүлегенең кабул итү сәгатьләрендә            
документларны раслау өчен килергә кирәк. Мөрәҗәгать итүче документларын 
раслаганнан соң, Вәкаләтле хезмәткәр гариза бирү датасыннан Системада гаризага 
«Теркәлгән» статусы бирә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Документлар расланганнан 
соң 1 эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедура нәтиҗәсе: Системада гаризага «Теркәлгән» статусы бирү. 
3.4.3. Гаризаны законлы вәкил (опекун, попечитель) биргән очракта, система-

да гариза «Опеканы (попечительлекне) раслау» дигән статус ала. Бу очракта 
мөрәҗәгать итүчегә опека (попечительлек) турындагы документларны раслау өчен, 
ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының «Мәктәпкәчә белем 
бирү үзәге» муниципаль бюджет учреждениесен комплектлаштыру бүлегенә                         
килергә кирәк. Мөрәҗәгать итүче документларын раслаганнан соң, Вәкаләтле 
хезмәткәр гариза бирү датасыннан гаризага «Теркәлгән» статусын бирә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Документлар расланганнан 
соң 1 эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: Системада гаризага «Теркәлгән» статусы бирү. 
3.4.4. Әгәр мөрәҗәгать итүче белем бирү оешмасына беренче һәм чираттан 

тыш керү хокукына ия булса, аның гаризасына «Документларны раслау» статусы 
бирелә. Мөрәҗәгать итүчегә Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль               
районы Башкарма комитетының «Мәктәпкәчә белем бирү үзәге» муниципаль              
бюджет учреждениесенең комплектлаштыру бүлегенә ташламаны раслаучы                  
документ, шулай ук аның күчермәсен тапшырырга кирәк. Ташламаны раслаучы               
документ күчермәсе ТР Түбән Кама муниципаль районы «Мәктәпкәчә белем бирү 
үзәге» муниципаль бюджет учреждениесенең комплектлаштыру бүлегендә саклана. 

Гариза бирүче документларын раслаганнан соң, вәкаләтле хезмәткәр гаризага 
гариза бирү датасыннан «Теркәлгән» статусын бирә. 

Әгәр мөрәҗәгать итүчегә бары тик ташламалар барлыгын раслау кирәк булса, 
гариза, ташламаны раслаганга кадәр, Системада гомуми нигезләрдә теркәлә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Документлар расланганнан 
соң 1 эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: Системада гаризага «Теркәлгән» статусы бирү. 
3.4.5. Теркәлгән гаризага шәхси идентификация номеры бирелә. Гариза стату-

сын һәм мөрәҗәгать итүченең чират торышын баланың туу турында таныклык 
мәгълүматлары буенча (серия һәм номер) яки гаризаның шәхси идентификация               
номеры буенча Татарстан Республикасы Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 
аша тикшерергә мөмкин https://uslugi.tatar.ru яки www.e-nkama.ru, шулай ук ТР 
Түбән Кама муниципаль районы «Мәктәпкәчә белем бирү үзәге» муниципаль                



 
 
учреждениесенең комплектлаштыру бүлегенә шәхси мөрәҗәгать иткәндә кабул итү 
сәгатьләрендә яки телефон буенча. 

Исәпкә куелганда, мөрәҗәгать итүче гаризада баланы кабул итү өчен бер                 
белем бирү оешмасын күрсәтергә хокуклы. 

Гаризага шәхси идентификация номеры бирелгәннән соң, мөрәҗәгать 
итүченең гаризасы буенча теләгән Оешмага алмаштыру рөхсәт ителә. Мөрәҗәгать 
итүче теләгән Оешманың урнашу урыны буенча мәгариф идарәсе органнарына 
теләгән оешмага алмашынырга гариза бирә. Исәпкә алу датасы шул ук вакытта 
саклана. 

Шулай ук мөрәҗәгать итүче гаризадагы теләгән Оешманы Дәүләт 
хезмәтләренең бердәм порталы аша үзгәртә ала https://beta.gosuslugi.ru/. 

Мөрәҗәгать итүче белем бирү оешмасына беренче чиратта керергә хокуклы 
булса, теләк белдерелә торган белем бирү оешмасын алыштырганда, мөрәҗәгать 
итүче документларны кабат 3.3.4 пункты нигезендә раслый. 

Вәкаләтле хезмәткәр гариза биргән көннән алып 5 эш көне эчендә, граждан га-
ризасына кертелгән хаталарны бетерү максатында, тиешле төзәтмәләр кертергә 
хокуклы (исәпкә кую датасыннан тыш, баланың Ф. И. О., туу датасы, туу турында 
таныклык реквизитлары һ.б.). Әлеге сроктан соң үзгәрешләр кертү вәкаләтле 
хезмәткәр гаризасы буенча система администраторы тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

Баласы 8 яшькә җиткән мөрәҗәгать итүченең учетка кую турындагы гаризасы 
вәкаләтле хезмәткәр тарафыннан «Архивныкы» статусына күчерелә. 

Буш урыннар булган авыл Оешмасына элек исәпкә куелган баланы исәпкә кую 
һәм теркәү рөхсәт ителә. Гариза авыл оешмасының урнашу урыны буенча мәгариф 
идарәсе органнарына тапшырыла. Теләге булган оешмага беренчел гариза буенча 
чират саклана. 

Яңа белем бирү оешмалары Системага вәкаләтле хезмәткәр гаризасы буенча 
система администраторы тарафыннан кертелә. 

3.4.6. Оешма, комплектлаштыру башланырга 30 календарь көн кала, Татарстан 
Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Мәктәпкәчә белем бирү үзәге»              
муниципаль бюджет учреждениесенә раслауга чираттагы уку елында балаларның 
һәр яшь категориясе (планлы төркемнәр) нигезендә, төркемнәрдә буш урыннар саны 
турында белешмәләр тапшыралар. 

Чираттагы уку елына белем бирү оешмаларын комплектлаштыру агымдагы 
елның 1 июненнән 31 августына кадәр чираттагы уку елына төркемнәр һәм алардагы 
буш урыннарның расланган саны нигезендә гамәлгә ашырыла. Системада                     
комплектлаштырганда балаларның яше агымдагы елның 1 ноябренә исәпләнә. 

Белем бирү Оешмаларыннан тәрбияләнүчеләрнең чыгуы, яңа мәктәпкәчә 
урыннар булдыру очрагында, уку елы дәвамында әлеге административ регламент 
проектының 3.5. п. теркәлгән белем бирү Оешмаларына җибәрү һәм күчерү тәртибе 
нигезендә, белем бирү Оешмаларында комплектлаштырып бетерү башкарыла.  

Оешмаларны комплектлаштырып бетергәндә, Системада агымдагы                          
елның 1 ноябреннән 31 декабренә кадәр балалар яшен исәпләүне алыштыру кирәк 
булганда, муниципаль берәмлек башкарма комитеты тарафыннан Татарстан                        
Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы адресына үтенечнамә җибәрелә.            



 
 
Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы белән килештереп, өстәмә 
комплектлаштыру датасы билгеләнә, ул көнне Система администраторы                                           
тарафыннан балалар яшен исәпләүне алмаштыру гамәлгә ашырыла. 

Комплектлаштыру нәтиҗәләре турында гражданнарга мәгълүмат Түбән Кама 
муниципаль районы «Мәктәпкәчә белем бирү үзәге» муниципаль бюджет                   
учреждениесенең рәсми стендларында урнаштырыла. 

Белем бирү Оешмаларын комплектлаштырганда, гражданнарның гаризаларын 
вәкаләтле хезмәткәрләр тарафыннан эшкәртү 5 эш көненнән дә артмаска тиеш.  

3.4.7. Тулы комплектлаштыру башланганчы 30 календарь көн алдан теләгән 
оешманың үзгәрешләре тормышка ашырылмый. 1 июльдән теләгән оешманы 
үзгәртү өчен гаризалар кабул итү яңартыла. 

3.5. Оешмага юллама. 
3.5.1. Мөрәҗәгать итүченең чираты якынлашканда һәм тиешле яшь төркемен-

дә теләгән белем бирү оешмасында урын булганда, вәкаләтле хезмәткәр гаризага 
«МББОна җибәрелде» дигән статус бирә. Әлеге статусны бирү турындагы хәбәр    
Татарстан Республикасы Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында, Дәүләт 
хезмәтләренең бердәм порталында күрсәтелә. 

 Процедураның нәтиҗәсе: Системада гаризага «МББОна җибәрелде» дигән 
статус бирү. 

3.5.2. Мөрәҗәгать итүче «МББОна җибәрелде» статусы бирелгәннән соң 30 
календарь көнгә кадәр баланы кабул итүгә тиешле документлар пакеты бирү өчен 
белем бирү Оешмасына килергә тиеш. 

Оешма җитәкчесе мөрәҗәгать итүченең баланы кабул итү турында гариза 
белән мөрәҗәгать иткәннән соң 1 эш көне дәвамында мөрәҗәгать итүчегә Системада 
«Шартнамә төзү» статусы бирә. 

«Шартнамә төзү» статусы бирелгән көннән алып 3 ай эчендә гариза бирүче 
Оешмага шартнамә төзү өчен килергә тиеш. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итүченең 
мөрәҗәгать иткән вакыттан алып 1 эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: Системада гаризага «Шартнамә төзү» статусы бирү. 
3.5.3. Әгәр мөрәҗәгать итүчене бала җибәрелгән белем бирү Оешмасы 

канәгатьләндермәсә, мөрәҗәгать итүче тарафыннан әлеге оешмага юлламадан баш 
тарту рәсмиләштерелә. Гаризага «Теркәлгән» статусы бирелә. Исәпкә кую датасы 
үзгәрми. 

3.5.4. Тәкъдим ителгән белем бирү Оешмасына юлламадан баш тарту Татар-
стан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Мәктәпкәчә белем бирү үзәге» 
муниципаль бюджет учреждениесе билгеләгән форма буенча Татарстан                          
Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Мәктәпкәчә белем бирү үзәге»            
муниципаль бюджет учреждениесенең комплектлаштыру бүлегенә шәхсән 
мөрәҗәгать иткәндә язмача рәсмиләштерелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итүченең 
мөрәҗәгать иткән вакыттан алып 1 эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: Системада гаризага «Теркәлгән» статусын бирү, 
тәкъдим ителгән Оешмага юлламадан баш тарту. 



 
 

3.5.5. Административ регламентның 3.5.2. п. билгеләнгән срокларда, гаризага 
«МББОна җибәрелде» статусы бирелгәннән соң, мөрәҗәгать итүче Оешмага 
килмәсә, мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү туктатыла. Оешма    
җитәкчесе Системада гаризага «Килмәде» статусы бирә.  

Процедураның нәтиҗәсе: Системада гаризага «Килмәде» статусын бирү. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Административ регламент-

ның 3.5.2 пунктында билгеләнгән вакыт чыкканнан соң 1 эш көне эчендә гамәлгә 
ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: Системада гаризага «Килмәде» статусын бирү. 
3.5.6. Әгәр мөрәҗәгать итүче хезмәт алу теләген раслый икән, гаризага 30              

календарь көн эчендә «Теркәлгән» статусы бирелә. Исәпкә кую датасы үзгәрми. 
Мөрәҗәгать итүче тарафыннан 30 календарь көннән артык расланмаган яки                
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарткан очракта, гаризага «Архивныкы»                 
статусы бирелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итүчегә 
мөрәҗәгать иткән вакыттан алып 1 эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: Системада гаризага «Теркәлгән» яки «Хезмәт 
күрсәтүдән баш тарту» статусы бирү. 

3.6. Оешмага кабул итү. 
3.6.1. Ата-аналар (законлы вәкилләр) белән килешү төзегәннән соң оешма 

җитәкчесе 1 эш көне дәвамында килешү реквизитларын Системага кертә һәм 
Системада гаризага «МББОна кабул ителде» статусы бирә. 

Баланы карау һәм тәрбияләү өчен ата-аналар түләве гаризага «МББОна кабул 
ителде» статусы бирелгәннән соң билгеләнә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар ата-аналар (законлы 
вәкилләр) белән шартнамә төзелгәннән соң 1 эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: Системада гаризага «МББОна кабул ителде» 
статусы бирү. 

3.6.2. Килешү төзү өчен билгеләнгән вакытка мөрәҗәгать итүче килмәгән 
очракта Оешма җитәкчесе гаризага «Килмәде» статусы бирә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар «Шартнамә төзү» статусы 
бирелгән көннән алып 3 айлык срокны исәпләгәннән соң 1 эш көне эчендә гамәлгә 
ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: Системада гаризага «Килмәде» статусы бирү. 
3.6.3. Әгәр мөрәҗәгать итүче 30 календарь көн эчендә хезмәт алу теләген 

раслый икән, гаризага «Теркәлгән» статусы бирелә. Исәпкә кую датасы үзгәрми. 
Әгәр мөрәҗәгать итүче хезмәт алу теләген раслый икән, гаризага «Теркәлгән» 

статусы бирелә. Исәпкә кую датасы үзгәрми. 
Мөрәҗәгать итүче тарафыннан 30 календарь көннән артык расланмаган яки 

муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарткан очракта, гаризага «Хезмәт күрсәтүдән 
баш тарту» статусы бирелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итүчегә 
мөрәҗәгать иткән вакыттан алып 1 эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 



 
 

Процедураның нәтиҗәсе: гаризага Системада «Теркәлгән» яки «Хезмәт 
күрсәтүдән баш тарту» статусы бирү. 

3.6.4. Гаризада сәламәтлеккә ихтыяҗ булу күрсәтелгән балалар 
компенсацияләүче һәм сәламәтләндерү юнәлешендәге төркемгә җибәрелә. 

Бала компенсацияләнә торган юнәлеш яки сәламәтләндерү юнәлеше 
төркеменә билгеле бер вакытка (медицина бәяләмәсе яки психологик-медицина-
педагогик комиссия бәяләмәсе нигезендә вакытлыча) юллама алган очракта, 
юлламада «Вакытлы кабул итү» билгесе куела. 

Бала гаризасы исәпкә алуның беренче датасы белән чиратта саклана. 
Әгәр бала компенсацияләүче яки сәламәтләндерү юнәлешендәге төркемгә 

юллама алган вакытында башка Оешмага йөрсә, оешма җитәкчесе махсус төркемдә 
булу срогы тәмамлану датасы белән баланы вакытлыча чыгара. 

3.6.5. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балаларны, инвалид балаларны 
компенсацияләүче һәм катнаш юнәлешле төркемнәргә кабул итү психологик-
медицина педагогик комиссиясе бәяләмәсе нигезендә гамәлгә ашырыла. 

3.7. Ата-ана гаризасы буенча, буш урыннар булганда, баланы бер оешмадан 
икенчесенә күчерү рөхсәт ителә. 

Баланы бер белем бирү оешмасыннан икенчесенә күчерү өчен гариза 
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Мәктәпкәчә белем бирү 
үзәге» муниципаль бюджет учреждениесенең комплектлаштыру бүлегенә 
тапшырыла. 

3.7.1. Әлеге күчерүгә гариза мәгълүматларын Системага керткәндә, ата-аналар 
тарафыннан тиешле гариза бирү датасы бирелә. Оешмаларны 
комплектлаштырганда, баланы бер оешмадан икенчесенә күчерү өчен гариза гомуми 
чират тәртибендә карала.  

Балаларны бер оешмадан икенчесенә күчергәндә, ташламалы категория 
гражданнары балалары федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары һәм 
башка законга кагылышлы норматив хокукый актлар белән билгеләнгән 
ташламалардан файдалана. 

3.7.2. Гражданнар гаризалары буенча (ике кызыксынган яктан да) төрле 
оешмаларның бер яшь категориясе төркемнәренә йөрүче ике баланы урыннары 
белән алмаштырырга рөхсәт ителә. Алмашуга гаризалар Үзәкнең комплектлаштыру 
бүлегенә бирелә. 

3.7.3. Оешма эшчәнлеген бетерү яки туктатып тору очрагында, 
тәрбияләнүчеләр башка оешмаларга чираттан тыш тәртиптә күчерелә. 

3.7.4. Бала бакчадан чыгарылган очракта, тиешле боерык теркәлгән көннән 
соң 1 эш көне эчендә оешма җитәкчесе Системада гаризага «Чыгарылган» статусы 
бирә. 

3.7.5. Әгәр мөрәҗәгать итүче оешмага чираттан тыш, беренче чиратта кабул 
ителергә хокуклы булса, мөрәҗәгать итүчегә Татарстан Республикасы Түбән Кама 
муниципаль районы «Мәктәпкәчә белем бирү үзәге» муниципаль бюджет 
учреждениесен комплектлаштыру бүлегенә ташламаны раслаучы документларны, 
шулай ук аларның күчермәләрен тапшырырга кирәк. 



 
 

3.8. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге аша 
муниципаль хезмәт күрсәтү (алга таба КФҮ). 

3.8.1. Мөрәҗәгать итүче КФҮкә муниципаль хезмәт күрсәтү алу өчен 
мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

3.8.2.  КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү билгеләнгән тәртиптә расланган 
КФҮ эше регламенты нигезендә гамәлгә ашырыла. 

3.8.3. КФҮннән муниципаль хезмәт күрсәтүләрен алуга документлар кергәндә, 
процедуралар әлеге Административ регламентның 3.4.-3.7. пунктлары нигезендә 
гамәлгә ашырыла. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе КФҮнә җибәрелә. 

 
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары.  

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә                        
тоту мөрәҗәгать итүченең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм бетерү,                  
муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә 
органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карарлар 
әзерләүне үз эченә ала. 

 Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 
булып тора: 

1)муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектларын тикшерү һәм 
килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

2)билгеләнгән тәртиптә башкарыла торган эшләр башкаруын тикшерү; 
3)билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының 

үтәлешен контроль тикшерүне үткәрү. 
Контроль тикшерүләр планлы булырга мөмкин (Татарстан Республикасы 

Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының «Мәктәпкәчә белем бирү 
идарәсе» муниципаль учреждениесе эшенең ярты еллык яки еллык планы нигезендә 
гамәлгә ашырыла) һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда,            
муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле барлык мәсьәләләр (комплекслы                      
тикшерүләр), яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет мөрәҗәгате буенча мәсьәләләр                
карала ала. 

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр кылуга контрольне һәм карарлар 
кабул итүгә контрольне гамәлгә ашыру максатларында, муниципаль берәмлек Баш-
карма комитеты җитәкчесенә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында 
белешмә бирелә. 

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда бил-
геләнгән гамәлләр үтәлешен агымдагы контрольдә тоту муниципаль хезмәт күрсәтү 
эшен оештыру өчен җаваплы муниципаль берәмлек башкарма комитеты җитәкчесе 
урынбасары тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 
үзидарә органының структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи регламентлар турында  ни-
гезләмәләр белән билгеләнә. 

 Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча мөрәҗәгать итүчеләрнең 
хокукларын бозу ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 
нигезендә җаваплылыкка тартыла. 



 
 

4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе мөрәҗәгать итүчеләрнең мөрәҗәгать-
ләрен вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплылык тота. 

 Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (җитәкче урынбас-
ары) әлеге Регламентның III бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрнең         
вакытында һәм (яки) тиешенчә башкарылмавы өчен җавап бирә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (гамәлгә ашыры-
ла торган) карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмау) өчен вазыйфаи затлар һәм башка 
муниципаль хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 
оешмалары тарафыннан контрольдә тоту муниципаль хезмәт күрсәткәндә хакимият 
эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, акту-
аль һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү процессында 
мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карап тикшерү мөмкинлеге аша 
гамәлгә ашырыла. 

 
5.  Мөрәҗәгать итүче тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтүче органның 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына), муниципаль хезмәт күрсәтүче 
органның вазыйфаи затына яисә муниципаль хезмәткәргә, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәрләренә, КФҮнә карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү 
5.1. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтүче органның 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына), муниципаль хезмәт күрсәтүче 
органның вазыйфаи затына яисә муниципаль хезмәткәргә, күпфункцияле үзәк 
хезмәткәрләренә, КФҮнә карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирергә 
хокуклы. 

 Мөрәҗәгать итүче шикаять белән, шул исәптән түбәндәге очракларда да 
мөрәҗәгать итә ала: 

1)  муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы соратуны теркәү вакытын бозу; 
2)  муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе 

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, 
муниципаль хокукый актлар, әлеге Административ регламент белән каралмаган 
документларны таләп итү; 

 4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, 
муниципаль хокукый актлар, әлеге Административ регламент белән каралган 
документларны кабул итүдән баш тарту; 

 5) муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре 
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары, 
әлеге Административ регламент белән каралмаган булса; 

 6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, 
муниципаль хокукый актлар, әлеге Административ регламент белән каралмаган 
түләү алу; 

 



 
 

7) муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче 
органның ваыйфаи затының "Электрон балалар бакчасы» автоматлаштырылган 
мәгълүмат системасына гариза керткәндә җибәрелгән хаталарны һәм 
төгәлсезлекләрне төзәтүдән баш тарту; 

8)  муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын 
яки тәртибен бозу; 

9) муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору, әгәр туктату нигезләре 
федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган булса.  

5.2. Мөрәҗәгать итүчеләр шикаятьне нигезләү һәм карау өчен кирәкле 
мәгълүмат һәм документлар алуга хокуклы. 

5.3. Шикаять язма формада кәгазьдә, электрон формада муниципаль хезмәт 
күрсәтүче органга бирелә. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе 
тарафыннан кабул ителгән карарларга карата шикаять югары органга (булган 
очракта) бирелә яки ул булмаганда турыдан-туры муниципаль хезмәт күрсәтүче 
орган җитәкчесе тарафыннан карала. 

Шикаять почта аша, күпфункцияле үзәк аша «Интернет» мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрен, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның рәсми сайтын, 
Татарстан Республикасы Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталын кулланып 
җибәрелергә, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү вакытында кабул 
ителергә мөмкин. 

5.4. Шикаять үз эченә алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерелгән 

муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның 
вазыйфаи затының, яки муниципаль хезмәткәренең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең яшәү урыны, шулай ук элемтә өчен телефон номеры (номерлары), 
электрон почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм мөрәҗәгать итүчегә җавап 
җибәрелергә тиешле почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 
органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә торган 
карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары) турында мәгълүматлар; 

4) аның нигезендә мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, 
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының яки муниципаль 
хезмәткәрнең карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары) белән килешмәүгә 
дәлилләр. 

5.5. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан мөрәҗәгать итүченең дәлилләрен раслаучы 
документлар (булган очракта) яисә аларның күчермәләре тәкъдим ителергә мөмкин.  

5.6.  Шикаятьне карау өчен зур әһәмияткә ия булган документлар булмаса яисә 
шикаятькә теркәлмәгән булса, карар аларны раслау өчен документлар 
тапшырылмаган дәлилләрне исәпкә алмыйча кабул ителә.  

5.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга кергән шикаять шикаятьне карау 
буенча вәкаләтле вазыйфаи зат тарафыннан аның теркәлгән көннән алып унбиш эш 



 
 
көне эчендә карап тикшерелергә тиеш, ә мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул 
итүдә муниципаль хезмәт күрсәтүче органга шикаять белдергән очракта – 
теркәлгәннән соң биш эш көне эчендә карала. 

 Шикаятьне карау вакыты кыскартылырга мөмкин булган очраклар Россия 
Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә. 

5.8. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 
түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 

1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка 
чыгару, "Электрон балалар бакчасы» автоматлаштырылган мәгълүмат системасына 
гариза керткәндә җибәрелгән хаталарны һәм төгәлсезлекләрне төзәтү формасында, 
мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән 
аларны алу каралмаган акчаларны кире кайтару формасында; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
Карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга калмыйча мөрәҗәгать 

итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча электрон формада 
шикаятьне карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре билгеләнгән 
очракта, шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, булган 
материалларны кичекмәстән прокуратура органнарына юллый. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        
  
 

 



 
 

Административ регламентка  
1нче кушымта 
 
 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче мәктәпкәчә белем бирү оешмалары исемлеге 
 

Т/с  Оешма исеме Телефон 
номеры 

Адрес/ оешма 
сайты  

Оешманың эш 
режимы, 

җитәкченең кабул 
итү сәгатьләре 

1  «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 1нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
39-87-22 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Химиклар 
проспекты, 34а 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou1 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе  
16.00-18.00 
җомга 
8.00-10.00 

2 «Гомуми үстерелешле  
төрдәге 3нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
43-20-84 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Төзүчеләр 
проспекты, 21а 
йорты / 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou3 

 6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: көн саен 
 8.00-9.00 

3  «Гомуми үстерелешле  
төрдәге 7нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
43-19-45 

Түбән Кама 
шәһәре, Яшьлек 
урамы, 6а йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou7 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: көн саен 
  9.00-17.00 

4 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 8нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
41-11-37 

Түбән Кама 
шәһәре, Бызов 
урамы, 5б йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou8 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе 
16.00-18.00 

5 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 9нчы балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-

(88555) 
41-67-22 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Октябрьнең 50 
еллыгы урамы, 
17а йорты/ 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: көн саен 

https://edu.tatar.ru/nkamsk/dou3


 
 

ниесе https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou9 

 9.00-17.00 

6 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 11нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
43-16-36 

Түбән Кама 
шәһәре, Вокзал 
урамы, 4а йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou11 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атн Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

7 «Катнаш төрдәге 12 
нче балалар бакчасы» 
муниципаль бюджет 
мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесе 

(88555) 
43-16-30 

Түбән Кама 
шәһәре, Вокзал 
урамы, 8а йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou12 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе  
14.00-17.00 

8 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 13нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
39-77-26 

Түбән Кама 
шәһәре, Вокзал 
урамы, 12а 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou12/ 
dou13 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
 Кабул итү 
сәгатьләре: көн саен 
 8.00-17.00 

9 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 14нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү 
учреждениесе 

(88555) 
39-85-93 

Түбән Кама 
шәһәре,  Яшьлек 
урамы, 24б 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou14 

Пятидневная 
рабочая неделя  
с 6.00 до 18.00 
Часы приема: 
понедельник, среда  
16.00-18.00 

10 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 15нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
39-86-64 

Түбән Кама 
шәһәре, Яшьлек 
урамы, 19а 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou15 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: көн саен 
 8.00-17.00 

11 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 16нчы балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
39-91-58 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Корабельная 
урамы, 20б 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou16 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы Кабул 
итү сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе  
16.00-18.00 

12 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 17нче балалар 
бакчасы» муниципаль 

(88555) 
39-83-97 

Түбән Кама 
шәһәре,  Тукай 
урамы, 35а 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 



 
 

бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou17 

Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

13 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 19нчы балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
39-48-02 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Химиклар 
проспекты, 68а 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou19 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы Кабул 
итү сәгатьләре: 
дүшәмбе  
16.00-18.00 

14 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 22нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
39-47-29 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Химиклар 
проспекты, 68б 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou22 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Мөдирнең кабул 
итү сәгатьләре: 

15 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 23нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
39-42-45 

Түбән Кама 
шәһәре, Вахитов 
проспекты, 31б 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou23 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
чәршәмбе 
16.00-18.00 

16 «Катнаш төрдәге 24 
нче балалар бакчасы» 
муниципаль бюджет 
мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесе 

(88555) 
42-18-42 

Түбән Кама 
шәһәре, Гагарин 
урамы, 9а йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou24 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы Кабул 
итү сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
16.00-18.00 

17 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 25нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
39-35-24 

Түбән Кама 
шәһәре, Вахитов 
проспекты, 15а 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou25 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе  
9.00-18.00 

18 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 27нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
30-54-26 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Химиклар 
проспекты, 22а 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре:  
дүшәмбе, чәршәмбе 



 
 

nkamsk/dou27 9.00-18.00 
19 «Гомуми үстерелешле 

төрдәге 28нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
39-34-22 

Түбән Кама 
шәһәре, Чәбия 
урамы, 7а йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou28 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
16.00-18.00 

20 «Начар ишетүче 
балалар төркемнәре 
белән катнаш төрдәге 
29 нчы балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
41-23-72 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Химиклар 
проспекты, 94а 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou29 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
16.00-18.00; 
җомга 8.00-10.00 

21 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 31нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
41-29-75 

Түбән Кама 
шәһәре, Гагарин 
урамы, 29а 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou31 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
сишәмбе, 
пәнҗешәмбе  
16.00-18.00 

22 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 32нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
43-30-73 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Химиклар 
проспекты, 110а 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou32 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
16.00 до 18.00 

23 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 33нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
30-14-29 

Түбән Кама 
шәһәре, Яшьлек 
урамы, 36в 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou33 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
чәршәмбе, җомга 
16.00-18.00 

24 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 34нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
41-22-77 

Түбән Кама 
шәһәре, Кайманов 
урамы, 10нчы 
йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou37 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
 Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 



 
 

 17.00-18.00; 
сишәмбе, 
пәнҗешәмбе, 
җомга  16.00-17.00 

25 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 35нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
39-00-56 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Химиклар 
проспекты, 83а 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou35 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

26 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 36нчы балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
41-25-46 

Түбән Кама 
шәһәре, Вахитов 
проспекты, 2д 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou36 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

27 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 37нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
42-41-06 

Түбән Кама 
шәһәре, Спорт 
урамы, 3а йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou37 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

28 «Бала үсеше үзәге – 90 
нчы балалар бакчасы» 
муниципаль бюджет 
мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесе 
филиалы 

(88555) 
41-25-34 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Менделеев 
урамы, 3а йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou38 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

29 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 39нчы  
балалар бакчасы» 
муниципаль бюджет 
мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесе 

(88555) 
30-50-54 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Химиклар 
проспекты,12В 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou39 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
 Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе 
 14.00-17.00 

30 «Сөйләмендә 
кимчелекләре булган 
балалар төркемнәре 
белән катнаш төрдәге 
40 нчы балалар 

(88555) 
30-16-21 

Түбән Кама 
шәһәре, Яшьлек 
урамы, 31нче 
йорт/ 
https://edu.tatar.ru/

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 



 
 

бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

nkamsk/dou40 дүшәмбе 
15.00-18.00 

31 «Сөйләмендә 
кимчелекләре булган 
балалар төркемнәре 
белән катнаш төрдәге 
41 нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
41-32-78 

Түбән Кама 
шәһәре, Гагарин 
урамы, 50б 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou41 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

32 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 42нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
41-21-28 

Түбән Кама 
шәһәре, Гагарин 
урамы, 50а 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou42 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
16.00-18.00 

33 «Гомуми үстерелешле   
төрдәге 43нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
30-92-43 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Төзүчеләр 
проспекты, 32б 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou43 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
 Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

34 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 44нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
30-92-44 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Төзүчеләр 
проспекты, 32а 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou44 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре:  
дүшәмбе, чәршәмбе 
16.00-18.00 

35 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 45нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
36-96-92 

Түбән Кама 
шәһәре, Бызов 
урамы, 10 А 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou45 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе   
 8.00-17.00 

36 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 47нче балалар 
бакчасы» муниципаль 

(88555) 
30-16-56 

Түбән Кама 
шәһәре, Яшьлек 
урамы, 35а 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 



 
 

бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou47 

 Кабул итү 
сәгатьләре: 
чәршәмбе  
17.00-18.00 

37 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 49нчы балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
39-14-52 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Шинчылар 
проспекты, 75а 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou49 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

38 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 50нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
41-24-94 

Түбән Кама 
шәһәре, Вахитов 
проспекты, 6нчы 
йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou50 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

39 «Катнаш төрдәге 53 
нче балалар бакчасы» 
муниципаль бюджет 
мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесе 

(88555) 
36-30-15 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Мурадьян урамы, 
2а йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou53 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

40 «Сөйләмендә 
кимчелекләре булган 
балалар төркемнәре 
белән катнаш төрдәге 
57 нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
36-32-21 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Мурадьян урамы, 
36нчы йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou57 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре:  
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

41  «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 58нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
автоном мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
36-70-03 

Түбән Кама 
шәһәре, Вахитов 
проспекты, 14а 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou58 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы  
Кабул итү 
сәгатьләре:   
дүшәмбе, чәршәмбе 
14.00-18.00 



 
 
42  «Тубинфекцияле 

балалар өчен карау 
һәм сәламәтләндерү 
60нчы  балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
36-69-98 

Түбән Кама 
шәһәре, Вахитов 
проспекты, 16а 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou60 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре:  
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.30-17.30 

43 «Тубинфекцияле 
балалар өчен 
төркемнәр белән 
катнаш төрдәге 61нче  
балалар бакчасы» 
муниципаль бюджет 
мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесе 

(88555) 
41-19-39 

Түбән Кама 
шәһәре, Бызов 
урамы, 17а 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou61 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

44 «63нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
36-17-10 

Түбән Кама 
шәһәре, Бызов 
урамы, 5в йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou63 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе 15.00-
18.00 
җомга 16.00-18.00 

45 «Урологик авырулы 
балалар өчен карау 
һәм сәламәтләндерү 
64нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
36-53-06 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Тынычлык 
проспекты, 9нчы 
йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou64 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы  
Кабул итү 
сәгатьләре:  
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

46 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 66нчы балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
39-00-53 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Химиклар 
проспекты, 93а  
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou66 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: сишәмбе 
8.00-17.00 
чәршәмбе 9.00-18.00 

47 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 67нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-

(88555) 
43-86-02 

Түбән Кама 
шәһәре, Урман 
урамы, 55нче 
йорт/ 
https://edu.tatar.ru/

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 



 
 

ниесе nkamsk/dou67 дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

48 «Сөйләмендә 
кимчелекләре булган 
балалар төркемнәре 
белән катнаш төрдәге 
68 нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
39-11-50 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Шинчылар 
проспекты, 44а  
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou68 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре:   
дүшәмбе, чәршәмбе 
16.00-18.00 

49 «Аллергик авырулы 
балалар өчен карау 
һәм сәламәтләндерү 
69нчы балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
41-05-64 

Түбән Кама 
шәһәре, Урман 
урамы, 37нче 
йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou69 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
 Кабул итү 
сәгатьләре:  
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

50 «Начар күрүче 
балалар өчен 
квалификацияле 
коррекцияне 
өстенлекле гамәлгә 
ашыру өчен  
компенсацияләүче 
төрдәге 70нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
39-01-30 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Химиклар 
проспекты, 
101нче йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou70 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
чәршәмбе 
 16.00-18.00 

51 «Начар күрүче 
балалар өчен 
компенсацияләүче 
төрдәге 71нче 
башлангыч мәктәп – 
балалар бакчасы» 
мәктәпкәчә һәм кече 
мәктәп яшендәге 
балалар өчен 
муниципаль бюджет 
мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесе 

(88555) 
36-59-17 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Тынычлык 
проспекты, 21нче 
йорт / 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou71 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
 Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе 
 16.00-18.00,  
чәршәмбе 
15.00-17.00 



 
 
 
52 «Гомуми үстерелешле 

төрдәге 72нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
36-44-15 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Тынычлык 
проспекты, 41нче 
йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou72 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
 Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе 11.00-18.0 

53 «Сөйләмендә 
кимчелекләре булган 
балалар төркемнәре 
белән катнаш төрдәге 
73 нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
36-43-39 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Тынычлык 
проспекты, 39нчы 
йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou73 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
 Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе  
16.00-18.00 
чәршәмбе  
16.00-18.00 

54 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 74нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
30-73-41 

Түбән Кама 
шәһәре,   
Б. Урманче 
урамы, 16нчы 
йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou74 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

55 «Тубинфекцияле 
балалар өчен карау 
һәм сәламәтләндерү 
75нче  балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
36-45-05 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Тынычлык 
проспекты, 17а 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou75 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Мөдирнең кабул 
итү сәгатьләре: 

56 «Гомуми үстерелешле 
төрендәге 76нчы 
балалар бакчасы» 
муниципаль бюджет 
мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесе 

(88555) 
30-68-49 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Б.Урманче 
урамы, 26нчы 
йорт / 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou76 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
 Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
9.00-18.00 
сишәмбе, 
пәнҗешәмбе, җомга 
8.00-17.00 

57 «Аллергик авырулы 
балалар өчен карау 

(88555) 
36-51-73 

Түбән Кама 
шәһәре, 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 



 
 

һәм сәламәтләндерү 
77нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

Шинчылар 
проспекты, 11а 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou77 

эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
16.00-18.00 

58 «Сөйләмендә 
кимчелекләре булган 
балалар төркемнәре 
белән катнаш төрдәге 
78 нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
36-16-00 

Түбән Кама 
шәһәре,  
Шинчылар 
проспекты, 29нчы 
йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou78 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
14.00-18.00 

59 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 80нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
30-89-83 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Б.Урманче 
урамы, 29а 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou80 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре:  
дүшәмбе, чәршәмбе 
16.00-18.00 

60 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 82нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
30-82-82 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Химиклар 
проспекты, 55нче 
йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou82 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
 Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

61 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 83нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
36-02-67 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Б.Урманче 
урамы, 5нче йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou83 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
 Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
16.30-18.00 

62 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 84нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү 
учреждениесе. 

(88555) 
36-60-86 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Тынычлык 
проспекты, 34нче 
йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou84 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
чәршәмбе  
16.00-17.00 



 
 
 
63 «Гомуми үстерелешле 

төрдәге 86нчы балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
36-59-08 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Тынычлык 
проспекты, 50а 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou86 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
 Кабул итү 
сәгатьләре:  
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

64 «Терәк-хәрәкәт 
аппаратында 
кимчелекләре булган 
балалар төркемнәре 
белән катнаш төрдәге 
87нче  балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
36-32-93 

Түбән Кама 
шәһәре, Сөембикә 
урамы, 54нче 
йорт / 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou87 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
чәршәмбе, 
пәнҗешәмбе   
 16.00-18.00 

65 «Гомуми үстерелешле 
төрдәге 88нче балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
36-33-92 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Тынычлык 
проспекты, 12нче 
йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou88 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Мөдирнең кабул 
итү сәгатьләре: 

66 «Бала үсеше үзәге – 89 
нчы балалар бакчасы» 
муниципаль бюджет 
мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесе 

(88555) 
39-48-29 

Түбән Кама 
шәһәре, Спорт 
урамы, 19нчы 
йорт / 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou89 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе16.00-
18.00,  
җомга 8.00-10.00 

67 «Бала үсеше үзәге – 90 
нчы «Көнбагышкай» 
балалар бакчасы» 
муниципаль бюджет 
мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесе 

(88555) 
47-90-06 

Түбән Кама 
шәһәре, Рифкат 
Гайнуллин 
урамы, 12нче 
йорт / 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou90 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре:  
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

68 «Бала үсеше үзәге – 91 
нче балалар бакчасы» 
муниципаль бюджет 
мәктәпкәчә белем 

(88555) 
39-64-27 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Тынычлык 
проспекты, 66нчы 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 



 
 

бирү учреждениесе йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou91 

сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
9.00-18.00 
сишәмбе, 
пәнҗешәмбе, җомга 
8.00-17.00 

69 «Бала үсеше үзәге – 92 
нче «Ладушки» 
балалар бакчасы» 
муниципаль автоном 
мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесе 

(88555) 
49-99-76 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Тынычлык 
проспекты, 99нчы 
йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou92 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
 Кабул итү 
сәгатьләре:    
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

70 ТР ТКМР «93нче 
«Әллүки» балалар 
бакчасы» муниципаль 
автоном мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
49-94-03 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Тынычлык 
проспекты, 
113нче йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou93 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре:  
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

71 «94нче «Сөенеч» 
балалар бакчасы» 
муниципаль бюджет 
мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесе 

(88555) 
44-88-18 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Тынычлык 
проспекты, 
113нче йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou94 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
 Кабул итү 
сәгатьләре:  
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

72 «Бала үсеше үзәге – 95 
нче «Без» балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

 
 

Түбән Кама 
шәһәре, 
Тынычлык 
проспекты, 
113нче йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk/dou95 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре:    
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

73 «2нче «Алтын балык» 
балалар бакчасы» 
муниципаль бюджет 
мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесе 

(88555) 
33-93-23 

Кама Аланы 
шәһәр тибындагы 
поселогы, 1/27 
йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре:  
сишәмбе, 
пәнҗешәмбе 14.00-
16.00 

74 «3нче катнаш төрдәге 
«Огонек» балалар 

(88555) 
33-60-02 

Кама Аланы 
шәһәр тибындагы 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 



 
 

бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

поселогы, 1/55 
йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk 

эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
сишәмбе, 
пәнҗешәмбе 
 14.00-16.00 

75 «4нче катнаш төрдәге 
«Кояшкай» балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
33-65-85 

Кама Аланы 
шәһәр тибындагы 
поселогы, 2/21 
йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре:  
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

76 «5нче катнаш төрдәге 
«Айгөл» балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
33-92-31 

Кама Аланы 
шәһәр тибындагы 
поселогы, 2/18 
йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk 
 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, сишәмбе, 
пәнҗешәмбе 
8.00-17.00 
Чәршәмбе, җомга 
8.00-18.00 

77 «Оля Афанас 
авылының «Ручеек» 
балалар бакчасы» 
муниципаль бюджет 
мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесе 

(88555) 
44-44-94 

Түбән Кама 
районы, Олы 
Афанас авылы, 
Юбилей урамы 
14,16 йорт 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе 
 16.00-17.30 

78 «Кармалы авылының 
«Каенкай» балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
33-39-14 

Түбән Кама 
районы, Кармалы 
авылы, 
Набережная 
урамы, 16 йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре:  
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

79 «Югары Чаллы 
авылының 
«Алтынчәч» балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
44-51-71 

Түбән Кама 
районы, Югары 
Чаллы авылы, 
Яшьләр урамы, 
15нче йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk 

8.00дән 17.30га 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
 Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе  
15.00-17.30 



 
 
80 «Елантау авылы  

«Кояшкай» балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
33-30-93 

Түбән Кама 
районы, Елантау 
авылы/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk 

7.00дән 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре:  
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

81 «Ташлык авылы  
«Таңсылу» балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
44-68-86 

Түбән Кама 
районы, Ташлык 
авылы, Үзәк 
урам, 32нче йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
чәршәмбе  
16.00-18.00 

82 «Сухарево авылы 
«Аленушка» балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
44-11-66 

Түбән Кама 
районы, Сухарево 
авылы, Мәктәп 
урамы, 5нче/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk 

7.00дан 19.00га 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
 Кабул итү 
сәгатьләре: 
сишәмбе, 
пәнҗешәмбе  
8.00-9.00 

83 «Прости авылы 
«Кояшкай» балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
44-98-16 

Түбән Кама 
районы, Прости 
авылы, Мәктәп 
урамы, 4нче йорт/  
https://edu.tatar.ru/
nkamsk 

7.00дән 16.00га 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
 Кабул итү 
сәгатьләре:   
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-16.00 

84 «Кама поселогы  
«Кояшкай» балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

 Түбән Кама 
районы, Кама 
поселогы, Мәскәү 
урамы, 1нче йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре:  
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

85 «Каенлы авылы 
«Ромашка» балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
44-91-29 

Түбән Кама 
районы, Каенлы 
авылы, Нагорная 
урамы, 1нче йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk 

7.00дан 19.00га 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: сишәмбе 
 15.00-17.00 

86 «Трудовой поселогы 
«Әкият» балалар 

(88555) 
33-57-23 

Түбән Кама 
районы, Трудовой 

6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 



 
 

бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

поселогы, Совет 
урамы, 5нче йорт/  
https://edu.tatar.ru/
nkamsk 

эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре:  
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

87 «Иске Чишмә авылы 
«Ручеек» балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
33-45-19 

Түбән Кама 
районы, Иске 
Чишмә авылы, 
Ленин урамы, 
4нче йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk 

 6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 
 

88 ТР ТКМР «Ширәмәт 
авылы 1нче 
«Кыңгырау» балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
33-01-61 

Түбән Кама 
районы, Ширәмәт 
авылы, Октябрь 
мәйданы урамы/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk 

7.00дан 19.00га 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре:   
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

89 «Шәңгәлче авылы 
«Салават күпере» 
балалар бакчасы» 
муниципаль бюджет 
мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесе 

(88555) 
43-04-21 

Түбән Кама 
районы, 
Шәңгәлче авылы, 
Мәктәп урамы, 
19а йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk 

 6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 
 

90 «Городище авылы 
«Миләшкәй» балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
33-35-00 

Түбән Кама 
районы, 
Городище авылы/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk 

 6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 
 

91   «Болгар авылы 
«Алтын бөртек» 
балалар бакчасы» 
муниципаль бюджет 
мәктәпкәчә белем 
бирү учреждениесе 

(88555) 
44-10-49 

Түбән Кама 
районы, Болгар 
авылы, Яңа урам, 
18а йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk 

 6.00дан 18.00гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре:  
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00              



 
 
 
92 «Түбән Уратма авылы 

«Ландыш» балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
33-17-50 

Түбән Кама 
районы, Түбән 
Уратма авылы, 
Мәктәп урамы, 2а 
йорты/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk 

7.00дан 19.00га 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре:  
дүшәмбе, чәршәмбе 
15.00-18.00 

93 «Түбән Чаллы 
«Тамчыкай» балалар 
бакчасы» муниципаль 
бюджет мәктәпкәчә 
белем бирү учрежде-
ниесе 

(88555) 
44-55-04 

Түбән Кама 
районы, Түбән 
Чаллы авылы, 
Красноармейская 
урамы, 51нче 
йорт/ 
https://edu.tatar.ru/
nkamsk 

8.00дән 17.20гә 
кадәр биш көнлек 
эш атнасы 
Кабул итү 
сәгатьләре: 
сишәмбе, 
пәнҗешәмбе  
14.00-16.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Административ регламентка 
2нче кушымта 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Административ регламентка 
3нче кушымта 

 
Шәхси мәгълүматларны автоматлаштырылган эшкәртүгә 

РИЗАЛЫК 
 

ГАРИЗА 
 
Мин,__________________________________________________________________, 
                                                  (Ф.И.О.) 
_______________________________________________________________________, 
                                      прописка адресы (теркәлү) 
_______________________________________________________________________, 
(шәхесне раслаучы документ төре, серия, номер, кем биргән һәм бирү датасы) 
Түбән Кама муниципаль районының мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә керү 
өчен чиратта торучы һәм йөрүче балаларның мәгълүматлар базасын формалаштыру 
максатында, шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык бирәм: 
_______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., бер ата-ананың (законлы вәкилнең) паспорт мәгълүматлары) 
________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О, баланың туу датасы) 
_______________________________________________________________________, 

(баланың туу турында таныклыгының серияес, номеры һәм бирү датасы) 
________________________________________________________________________, 

(фактик яшәү адресы, баланың сәламәтлеге турында мәгълүматлар) 
________________________________________________________________________, 

(мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенә ташламалы керү хокукы булу) 
 
шәхси мәгълүматларны автоматлаштырылган һәм автоматлаштырылмаган ысул 
белән җыю, системалаштыру, туплау, саклау, аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, 
тарату (шул исәптән Мәктәпкәчә учреждениеләрне гамәлгә куючыга һәм Татарстан 
Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты Мәктәпкәчә 
белем бирү идарәсенә тапшыру), шәхси үзенчәлекләрен бетерү, блокадалау, юк итү 
мөмкинлеге булган документаль һәм электрон формаларда.  
            Әлеге килешү электрон төрдә мәгариф өлкәсендә дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр күрсәтү срогы дәвамында гамәлдә. 
 Әлеге килешү минем тарафтан язма рәвештә кире алынырга мөмкин. Әлеге 
Килешүне гамәлдә булу вакыты чыкканчы кире алган очракта, мин шәхси 
мәгълүматларны эшкәртүнең туктатылуының мөмкин булган нәтиҗәләре турында 
кисәтелдем. 
 
Дата ______Мөрәҗәгать итүченең шәхси имзасы________ ____________________ 
                                                                                                           (имзаны расшифровкалау)                                               
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