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Саба муниципаль районында "Мәктәпкәчә белем бирү (балалар бакчалары) 

төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф 

оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм кабул итү" муниципаль хезмәтен 

күрсәтүнең 

АДМИНИСТРАТИВ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Саба муниципаль районында «Мәктәпкәчә белем бирү (балалар 

бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф 

оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм кабул итү" муниципаль хезмәтен күрсәтүнең 

Административ регламенты (алга таба-Административ регламент) мәктәпкәчә яшьтәге 

балаларны исәпкә кую һәм аларны Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районының мәктәпкәчә төп гомуми программасын гамәлгә ашыручы мәгариф 

оешмаларына күчерү тәртибен билгели (алга таба-муниципаль хезмәт күрсәтү). 

1.2. Муниципаль хезмәтне 2 айдан 7 яшькә кадәрге балаларның ата-аналары 

(башка законлы вәкилләре) булган Россия Федерациясе гражданнары, Саба 

муниципаль районы территориясендә яшәүче чит ил гражданнары алырга хокуклы. 

Мәктәпкәчә төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы белем бирү 

Оешмаларына (алга таба-Оешма) чираттан тыш кабул ителү хокукына түбәндәгеләр ия:  

-судья балалары;  

- прокурорларның һәм Тикшерү комитеты хезмәткәрләренең балалары;  

- Чернобыль АЭСындагы һәлакәт  нәтиҗәсендә радиация йогынтысына дучар 

ителгән гражданнарның балалары һәм аларга тиңләштерелгән граждан категорияләре; 

- Россия Федерациясе Төньяк Кавказ регионы территориясендә терроризмга каршы 

операцияләр үткәрү, террористик оешма һәм төркеменәрнең эшчәнлеген ачыклау һәм 

туктату буенча махсус көчләрдә катнашып  һәлак булган (хәбәрсез югалган), инвалид 

калган хәрби  хезмәткәрләрнең балигъ булмаган балалары;  



- Дагыстан Республикасы территориясендә террорчылыкка каршы көрәштә турыдан-

туры катнашкан эчке эшләр органнары, дәүләт янгынга каршы хезмәте, җинаять-

башкарма системасы хезмәткәрләренең һәм хезмәт вазыйфаларын үтәүгә бәйле рәвештә 

инвалид калган, һәлак булганнарның (хәбәрсез югалганнарның) балалары. 

Оешмага беренче чиратта кабул ителергә хокуклы: 

- инвалид балалар һәм ата-аналарның берсе инвалид булган балалар; 

- күп балалы гаиләдә тәрбияләнүче балалар; 

- полиция хезмәткәренең балалары, шул исәптән хезмәт вазыйфаларын башкару белән 

бәйле рәвештә алынган имгәнү яки сәламәтлеккә башка зыян килү аркасында һәлак 

булган (вафат булган) полиция хезмәткәренең балалары; полициядә хезмәт иткән 

чорда алынган авыру нәтиҗәсендә вафат булган полиция хезмәткәренең, хезмәт 

вазыйфаларын үтәүгә бәйле рәвештә алынган имгәнүләр һәм полициядә алга таба 

хезмәт итү мөмкинлегеннән төшеп калган Россия Федерациясе гражданинының 

балалары; хезмәт вазыйфаларын үтәүгә бәйле рәвештә алынган имгәнүләр 

нәтиҗәсендә полициядә хезмәт итүдән азат ителгән яки хезмәт вазыйфаларын үтәүгә 

бәйле рәвештә алынган имгәнү яки сәламәтлеккә башка зыян килү нәтиҗәсендә 

полициядә алга таба хезмәт итү мөмкинлегеннән төшеп калган,  авыру аркасында бер 

ел дәвамында полиция хезмәтеннән эштән азат иткәннән соң вафат булган Россия 

Федерациясе гражданинының балалары;  

- хәрби хезмәткәрләрнең балалары; 

- махсус исемнәре булган һәм җинаять-башкарма системасында, янгынга каршы 

Дәүләт хезмәтенең федераль янгынга каршы хезмәтендә, наркотик чаралар һәм 

психотроп матдәләр әйләнешен контрольдә тоту органнарында, Россия Федерациясе 

таможня органнарында эшләүче, шул исәптән хезмәт вазыйфаларын үтәүгә бәйле 

рәвештә алынган сәламәтлекләренә зыян килү нәтиҗәсендә һәлак булган (вафат 

булган) хезмәткәрләрнең балалары; хезмәт вазыйфаларын үтәгән чорда алынган 

авыру нәтиҗәсендә вафат булган (үлгән); хезмәт вазыйфаларын үтәүгә бәйле 

рәвештә сәламәтлек өчен зыян күргән  һәм алга таба  эштән азат ителгән затларның; 

хезмәт бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә алынган сәламәтлегенә зыян килү 

нәтиҗәсендә яисә хезмәттән азат ителгәннән соң бер ел дәвамында вафат булган, яки 

хезмәт үткән чорда алынган авыру нәтиҗәсендә хезмәт итү мөмкинлегеннән төшеп 

калган хезмәткәрләрнең балалары; Россия Федерациясе гражданины булган 

хезмәткәрнең тәрбиясендәге  балалар. 

Үз хисабына Саба муниципаль районы территориясендә өстәмә мәктәпкәчә 

урыннар булдыручы Оешма хезмәткәрләренең балалары Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районы җирле үзидарә органнары белән гамәлдәге законнар 

нигезендә төзелә торган дәүләти-хосусый партнерлык турында килешү шартлары 

нигезендә төзелгән урыннарга тигез күләмдә мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында 

урыннар белән тәэмин ителә. 



Игезәк балаларның берсен урнаштыруга җибәрелгән очракта, аларның икенчесе (һәм 

аннан соңгы) әлеге Оешмага чираттан тыш тәртиптә җибәрелә. 

Федераль законнарда, Татарстан Республикасы законнарында һәм законга 

кагылышлы норматив-хокукый актларда каралмаган башка нигезләргә ташламалар 

бирү рөхсәт ителми. 

1.3. Муниципаль хезмәт "Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

Башкарма комитетының мәгариф идарәсе "муниципаль казна учреждениесе 

һәм әлеге административ регламентка 1 нче кушымтада күрсәтелгән 

мәгариф оешмалары тарафыннан күрсәтелә. 

1.4. МКУ "Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе"  урнашкан урын: 422060, Саба районы, 

Байлар Сабасы ш. т. б., Мәктәп ур., 33а йорт. 

МКУ "Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе" эш графигы: дүшәмбе-җомга 8.00-16.30, төшке аш 11.30-13.00 

сәгатькә кадәр. 

1.5. Белешмә өчен телефоннар: 8 (84362)2-44-98 кабул итү бүлмәсе, 8(84362)240-

77-мәктәпкәчә белем бирү мәсьәләләре буенча баш белгеч. 

1.6. Интернет челтәрендә МКУ " Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

Башкарма комитетының мәгариф идарәсе" рәсми сайты адресы: 

https://edu.tatar.ru/saby/saba,  http://imcsaba.3dn.ru/ 

1.7. Оешмаларның рәсми сайтларының урнашу урыны, эш графигы, белешмә 

телефоннары, адреслары турында мәгълүмат 1 нче кушымтада күрсәтелгән. 

1.8. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин:  

- гариза бирүчеләр белән эшләү биналарында урнашкан Муниципаль хезмәт 

турында, визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган муниципаль хезмәтләр турында, 

мәгълүмат стендлары ярдәмендә; 

 - Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе рәсми сайтында; 

- Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталында 

бирелгән кире элемтә формасы аша https://uslugi.tatar.ru/cei/feedback һәм техник ярдәм 

күрсәтү хезмәте телефоны буенча (8 (843)5-114-115);  

- Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе  һәм оешмага телдән мөрәҗәгать иткәндә (телефон яки шәхсән); 

https://edu.tatar.ru/saby/saba
http://imcsaba.3dn.ru/


- Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе  язма мөрәҗәгатендә.  

1.9. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге норматив хокукый актлар нигезендә 

гамәлгә ашырыла:  

Россия Федерациясе Конституциясе ("Российская газета", №7, 21.01.2009); 

Россия Федерациясендә мәгариф турында  2012 елның 29 декабрендәге 273-ФЗ 

номерлы Федераль закон ("Российская газета", № 303, 31.12.2012); 

Россия Федерациясендә бала хокукларының төп гарантияләре турында  1998 

елның 24 июлендәге 124-ФЗ номерлы Федераль закон ("Российская газета", № 147, 

05.08.1998); 

Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында  2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон («Российская 

газета», № 202, 08.10.2003);  

Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында  

2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль закон ("Российская газета", № 95, 

05.05.2006); 

Электрон рәвештә күрсәтелә торган беренче чираттагы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең җыелма исемлеген раслау турында Россия Федерациясе хөкүмәтенең 

2009 елның 17 декабрендәге 1993-р номерлы күрсәтмәсе ("Российская газета", N 247, 

23.12.2009);  

Дәүләт йөкләмәсе (заказ) яисә муниципаль йөкләмә (заказ) урнаштырылган, 

дәүләт яки муниципаль хезмәтләр реестрларына кертелергә тиешле һәм электрон 

формада күрсәтелә торган хезмәтләр исемлеген раслау турында  2011 елның 25 

апрелендәге 729-р номерлы Россия Федерациясе хөкүмәте боерыгы ("Российская 

газета", N 93, 29.04.2011); 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында  2010 елның 27 

июнендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон ("Российская газета", № 168, 30.07.2010);  

РФ Президентының «инвалидларга дәүләт ярдәменең өстәмә чаралары 

турында» 1992 елның 2 октябрендәге 1157 номерлы Указы ("РФ Президенты һәм 

Хөкүмәте актлары җыелышы", 05.10.1992, 14, 1098 ст.);  



РФ Президентының «күп балалы гаиләләргә социаль ярдәм чаралары турында» 

1992 елның 5 маендагы 431 номерлы Указы ("РФ СНД һәм ЗТ Җыелма басмасы", 

14.05.1992, n 19, 1044 ст.);  

Полиция турында 2011 елның 7 февралендәге 3-ФЗ номерлы Федераль закон 

("Российская газета", № 25, 08.02.2011);  

Хәрби хезмәткәрләр статусы турында 1998 елның 27 маендагы 76-ФЗ номерлы 

Федераль закон ("Российская газета", № 104, 02.06.1998); 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында  2010 елның 27 

июнендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон ("Российская газета", № 168, 30.07.2010);  

Россия Федерациясе Прокуратурасы турында 1992 елның 17 гыйнварындагы 

2202-1 номерлы Закон ("Российская газета", № 39, 18.02.1992);  

Россия Федерациясендә судьялар статусы турында  1992 елның 26 июнендәге 

3132-1 номерлы Россия Федерациясе Законы ("Российская газета", № 170, 

29.07.1992);  

Чернобыль АЭСындагы һәлакәт аркасында радиация йогынтысына дучар 

ителгән гражданнарны социаль яклау турында 15.05.1991 № 1244-1 Россия 

Федерациясе Законы ("РСФСР СНД һәм ВС РСФСР Җыелма басмасы", 1991, n 21, 

699 ст.); 

РФ Президентының наркотик чаралар һәм психотроп матдәләр әйләнешен 

контрольдә тоту органнарында хокук саклау хезмәте турында 2003 елның 5 

июнендәге 613 номерлы Указы ("Российская газета", n 112, 11.06.2003);  

Татарстан Республикасында дәүләти-хосусый партнерлык турында  2011 елның 

1 августындагы 50-ТРЗ номерлы ТР Законы («Республика Татарстан», № 156, 

05.08.2011);  

Янгын куркынычсызлыгы турында 21.12.1994 ел, № 69-ФЗ Федераль закон 

(«Российская газета», №3, 05.01.1995 ел.); 

Башкарма хакимиятнең кайбер федераль органнары хезмәткәрләренә социаль 

гарантияләр һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

турында 30.12.2012 № 283-ФЗ Федераль закон ("Российская газета", № 3, 11.01.2013);  

Россия Федерациясе Төньяк Кавказ төбәге территориясендә террористик 

операцияләрдә катнашучы һәм хокук тәртибен һәм иҗтимагый иминлекне тәэмин 



итүче федераль башкарма хакимият органнары хезмәткәрләренә һәм хәрбиләргә 

өстәмә гарантияләр һәм компенсацияләр турында 09.02.2004 ел, №65 Россия 

Федерациясе Хөкүмәте карары («Российская газета», №28, 13.02.2004 ел.); 

Дагыстан Республикасы территориясендә терроризмга каршы көрәштә турыдан 

- туры катнашкан эчке эшләр органнары, дәүләт янгынга каршы хезмәте, җинаять-

башкарма системасы хезмәткәрләре һәм хәрби хезмәткәрләр гаиләләре әгъзаларын 

социаль яклау буенча өстәмә чаралар турында  1999 ел, 25 август, 936 нчы карары 

("Российская газета», №169, 31.08.1999 ел); 

 Татарстан Республикасы 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", № 238, 23.10.2013); 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе нигезләмәсе. 

  



2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

Стандартка таләпләр исеме Стандартка таләпләр эчтәлеге Муниципаль хезмәт яисә 

таләпне билгеләүче норматив 

акт 

2.1. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү исеме 

Мәктәпкәчә белем бирү буенча 

төп гомуми белем 

программасын гамәлгә 

ашыручы белем бирү 

оешмаларына балаларны исәпкә 

алу һәм теркәү. 

Татарстан Республикасы 

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" 

2.2. Турыдан-туры 

муниципаль хезмәт 

күрсәтүче башкарма 

хакимият органы исеме 

Муниципаль хезмәт " Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе «муниципаль 

казна учреждениесе һәм әлеге 

административ регламентка 1 

нче кушымтада күрсәтелгән 

мәгариф оешмалары 

тарафыннан күрсәтелә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен җаваплы вазыйфаи затлар 

булып «Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе» муниципаль 

учреждениесе (алга таба – 

вәкаләтле хезмәткәр) 

хезмәткәрләре тора. 

"Россия Федерациясендә 

мәгариф 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 

программасын гамәлгә 

ашыручы белем бирү 

оешмасына күчерү тора. 

Татарстан Республикасы 

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" 

2.4. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү вакыты 

- исәпкә алу өлешендә 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр порталында гариза 

тутырганнан яки «Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе " МКУ 

- 



кәгазьдә гариза биргән вакыттан 

алып гамәлгә ашырыла»; 

- балаларны оешмага күчерү 

өлешендә-гариза бирүченең 

оешмага җибәрү турында хәбәр 

иткәннән соң 4 айга кадәр. 

2.5. Гариза тутырганда 

исәпкә кую өчен кирәкле 

мәгълүматлар исемлеге .  

- баланың фамилиясе, исеме, 

атасының исеме; 

 - баланың туган көне;  

- туу турында таныклык;  

- фактта яшәү урыны (адрес); 

 - ананың, әтисенең яки законлы 

вәкилләренең фамилиясе, 

исеме, электрон почта адресы, 

элемтә өчен телефон номеры; 

 - ата-ананың шәхесен раслаучы 

документ (законлы вәкилнең);  

- баланы белем бирү оешмасына 

күчерү буенча ташламалар булу 

турында мәгълүмат;  

- баланың сәламәтлеге буенча 

ихтыяҗы;  

- теләге булган бер оешма;  

- төркемдә тәрбия һәм белем 

бирү буенча телне сайлау 

теләге; 

 - баланы оешмага кабул итүне 

теләгән көне;  

- теләгән оешмада урын 

булмаганда, башка балалар 

бакчасы тәкъдиме белән 

килешүе/килешмәве; 

 

2.6. Оешмага кабул итү өчен 

кирәкле документлар 

исемлеге. 

 

- оешманың җитәкчесе исеменә 

ата - аналарның (законлы вәкил) 

язмача гаризасы;  

- билгеләнгән үрнәктәге 

медицина бәяләмәсе;  

- баланың ата-анасының 

(законлы вәкилләренең) 

шәхесен раслаучы документ; 

 - психологик-методик-

педагогик комиссия бәяләмәсе 

(баланы компенсацияләүче һәм 

катнаш юнәлешле төркемнәргә 

кабул иткәндә);  

- баланың туу турында 

таныклык; 

 - ташламаларны раслаучы 

документлар: күп балалы 

гаиләләр өчен; Чернобыль 

АЭСындагы һәлакәт аркасында 

радиация йогынтысына дучар 

ителгән гражданнарның 

балалары өчен; инвалид балалар 

өчен;  бер генә булса да ата-

Татарстан Республикасы 

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 

30нчы  августындагы 1014 

номерлы боерыгы. 



анасы инвалид булган гаиләләр 

өчен. 

2.7. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүгә кирәкле 

документларны кабул итүдән 

баш тарту өчен мөһим 

документлар исемлеге 

 

исәпкә кую өлешендә: 

- оешмага кабул ителә торган 

балаларның максималь яшен 

арттыру;  

оешмага кабул ителү өлешендә:  

- "Электрон балалар бакчасы" 

системасында баланы оешмага 

җибәрү турында мәгълүмат 

булмау.  

"Россия Федерациясендә 

мәгариф турында "2012 елның 

29 декабрендәге 273 нче 

номерлы Федераль законы. 

2.8. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту өчен 

нигезләмә  исемлеге 

 

1) исәпкә кую өлешендә:  

- баланың туу турында 

таныклыкны идентификацияләү 

процедурасына комачаулаучы 

дөрес булмаган (җитәрлек 

булмаган) белешмәләр бирү; 

 - кабул иткәндә  балаларның 

яше максималь яшьтән арту; 

 - теләгән оешмасында тәрбия 

һәм белем бирү үзе  теләгән тел 

буенча туры килмәве; 

2) оешмага кабул итү өлешендә:  

- "Электрон балалар бакчасы" 

системасында баланы оешмага 

җибәрү турында мәгълүмат 

булмау; 

 - баланы оешмага алуга  каршы 

булган медицина күрсәтмәләре 

булу; 

 - ата-аналарның (законлы 

вәкилләрнең) муниципаль  

кулланудан  баш тарту турында 

гаризасы.  

"Россия Федерациясенең 

мәгариф турында” гы 2012 

елның 29 декабрендәге 273 

нче  номерлы Федераль 

законы. 

  Татарстан Республикасы 

мәгариф һәм фән 

министрлыгының "Төп 

гомуми белем бирү 

программалары - мәктәпкәчә 

белем бирү программалары 

буенча белем бирү 

эшчәнлеген оештыру һәм 

гамәлгә ашыру тәртибен 

раслау турында"гы 2013 

елның 30 августындагы 1014 

номерлы боерыгы. 

2.9. Муниципаль хезмәт 

күрсәткән өчен түләү алу 

тәртибе, күләме һәм 

нигезләмәләре 

 

Муниципаль хезмәт күрсәткән 

өчен түләү алу тәртибе, күләме 

һәм нигезләмәләре түләүсез 

нигездә бирелә. 

"Россия Федерациясенең 

мәгариф турында "гы 2012 

елның 29 декабрендәге 273нче 

номерлы Федераль законы. 

2.10. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү һәм нәтиҗә алган 

вакытын  чиратта  максималь 

көтү вакыты 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында сорау биргәндә һәм 

шәхси кабул итүне көтү вакыты 

15 минуттан артмаска тиеш. 

Әгәр хезмәт күрсәтү 

пенсионерларга, инвалидларга 

бирелә икән, киләсе мөрәҗәгать 

итүченең көтү (хезмәт күрсәтү) 

вакыты 30 минутка кадәр 

озайтылырга мөмкин. 

Мөрәҗәгать иткән барлык 

кешеләрне кабул итү эш көне 

тәмамланырга 1 сәгатьтән дә 

соңга калмыйча тәэмин 

ителергә тиеш. 

 



2.11. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүне сораган гариза 

бирүченең  теркәлү вакыты, 

шулай ук электрон формада  

“ТР Саба муниципаль 

районы Башкарма комитеты 

мәгариф идарәсе” нә гариза 

бирүченең исәпкә кую 

турындагы  гаризасын теркәү , 

мөрәҗәгать итүгә 1 эш көне 

дәвамында Административ 

регламентның III бүлегендә 

каралганча гамәлгә ашырыла. 

Баланы оешмага кабул итү 

турындагы гаризаны теркәү 1 

эш көне дәвамында 

Административ регламентның 

III бүлегендә каралганча 

гамәлгә ашырыла. 

 

2.12. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүне тәкъдим иткән 

биналарга, гариза 

бирүчеләрне кабул итү һәм 

чиратта көтеп утыру 

урыннарына карата таләпләр, 

шулай ук физик 

мөмкинлекләре чикле булган 

затлар өчен Россия 

Федерациясе- 

нең физик мөмкинлекләре 

чикле булган затларны 

социаль яклау турындагы 

законына туры китереп әлеге 

объектларга  үтемлелекне 

тәэмин итү, шушы 

хезмәтләрне күрсәтү тәртибе 

турындагы визуаль, текстлы 

һәм мультимедияле 

мәгълүматларны   бизәү һәм 

урнаштыруга таләпләр. 

Гариза бирүчеләр белән 

эшләү өчен биналарда 

муниципаль хезмәтләр турында 

визуаль һәм  текстлы  мәгълүмат 

бирүче стендлар урнаштырыла. 

Бинаның алгы өлешендә 

муниципаль мәгариф идарәсе 

органының исеме урнаштырыла. 

Кабул итүне көтеп 

утыручы гариза бирүчеләргә 

кәгазъләрне рәсмиләштерү өчен 

өстәлләр һәм урындыклар 

бирелә. Биналар санитар 

кагыйдәләр һәм нормаларга 

карап җиһазландырыла. 

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү урыннарына физик 

мөмкинлекләре чикле затлар 

өчен каршылыксыз керү тәэмин 

ителә (биналарга уңайлы керү 

һәм чыгу һәм бина эчендә 

уңайлы күчеп йөрү). 

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү тәртибе турында 

визуаль, текстлы һәм 

мультимедияле мәгълүмат 

гариза бирүче затларга уңайлы 

урында  урнаштырыла, шулай 

ук физик мөмкинлекләре чикле 

булган затларның да 

мөмкинлекләре исәпкә алына. 

27.06.2010 №210-ФЗ           “ 

Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәт күрсәтүне оештыру 

турында”  Федераль законы 

 

2.13. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең үтемлелек һәм 

сыйфат күрсәткечләре 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

үтемлелек  күрсәткечләре 

түбәндәгеләр: 

Бинаның гомуми транспорт 

йори торган җиргә якын 

урнашуы. 

Гариза бирүчеләрдән шәхси 

кәгазьләрне кабул итеп алу өчен 

 



бүлмәләр  һәм кирәкле күләмдә 

белгечләр булуы. 

Дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

ысуллары, тәртибе , сроклары 

турындагы  мәгълүматның  

мәгълүмат бирүче стендларда, 

Интернет челтәрендә, 

Министрлыкның рәсми  

сайтында булуы. 

Физик мөмкинлекләре чикле 

булган затлар өчен законда 

каралганча шартлар булдыру. 

 Дәүләт  хезмәт күрсәтүнең 

сыйфат  күрсәткечләре 

түбәндәгеләр: 

Кәгазьләрне кабул итүнең һәм 

карауның  срокларын үтәү. 

Муниципаль хезмәтнең 

нәтиҗәсен алу срогын үтәү. 

Муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә  җаваплы затларның  

административ регламентларны  

бозуы буенча  нигезле 

шикаятьләр булуы. 

2.14. Электрон формада 

муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең үзенчәлекләре. 

Электрон формада 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

Татарстан Республикасы дәүләт 

һәм муниципаль хезмәт 

порталында үтәлә  

(https://uslugi.tatar.ru). 

27.06.2010 №210-ФЗ “Дәү- 

ләт һәм муниципаль хезмәт 

күрсәтүне оештыру турын- 

да” Федераль законы 

 

  

https://uslugi.tatar.ru/


3. Административ процедуралар. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышындагы эзлекле эшне тасвирлау  

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге административ процедураларны үз 

эченә ала: 

- «Электрон балалар бакчасы» автоматлаштырылган мәгълүмат системасында (алга 

таба – Система) исәпкә кую өчен гариза бирү (теркәлү) ; 

-  оешмага юнәлеш ; 

 - оешмага кабул итү.  

3.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең Блок-схемасы 3 нче кушымтада 

күрсәтелгән. 

3.3. Исәпкә кую. 

3.3.1. Оешмага урнаштыру буенча учетка кую өчен ата- аналар (законлы 

вәкилләр) гаризаларын тутыру гамәлгә ашырыла: 

- Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша 

(https://uslugi.tatar.ru/); 

- дәүләт хезмәтләренең бердәм порталы аша (https://beta.gosuslugi.ru/ ); 

- "Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе «МКУга шәхси мөрәҗәгать иткәндә. 

Гаризаларны кабул итү һәм аны теркәү системада ел дәвамында башкарыла. 

«Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе» мөрәҗәгать иткәндә әлеге гаризаларны Системага кертүне 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлеге мәгариф идарәсе органы боерыгы 

белән билгеләнгән вәкаләтле хезмәткәр башкара. Системага әлеге мәгълүматларны 

кертү гариза бирүченең мөрәҗәгатеннән соң 1 эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Гариза тутырганда ата-аналар (законлы вәкилләр) шәхси мәгълүматларны 

эшкәртүгә ризалык бирә (административ регламентка 2 нче кушымта). 

3.3.2. Системаны исәпкә кую өчен гариза биргәндә кертелгән туу турында 

таныклыкның корректлыгын тикшерү гамәлгә ашырыла. Әгәр дә бу дөрес түгел, яки 

юк икән, системада гариза бирү «документларны раслау»статусы бирелә. Бу очракта 

гариза бирүчегә документларны раслау өчен " Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» муниципаль бюджет 

учреждениесенең кабул итү сәгатьләрендә булырга кирәк. Гариза бирүче 

документларын раслаганнан соң, вәкаләтле хезмәткәр документлар расланганнан 

соң, 1 эш көне эчендә гаризаны гаризага гариза бирү датасыннан «теркәлгән " 

статусы бирә. 

3.3.3. Гариза законлы вәкил (опекун, попечитель) биргән очракта, системада 

гариза " опека (попечительлек) раслау»дигән статус ала. Бу очракта гариза бирүчегә 

опека (попечительлек) турындагы документларны раслау өчен " ТР Саба 

муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» МКУга барырга 

кирәк. Гариза бирүче документларын раслаганнан соң, вәкаләтле хезмәткәр 

Документлар расланганнан соң, 1 эш көне эчендә гаризага гариза бирү датасыннан 

«теркәлгән» статусын бирә. 

3.3.4. Әгәр мөрәҗәгать итүче оешмага чиратсыз, беренче чиратта укырга керә 

ала икән, аның гаризасына «документларны раслау»статусы бирелә. Мөрәҗәгать 

итүчегә «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе» муниципаль казна учреждениесенә ташлама 



раслаучы документның оригиналын, шулай ук аның күчермәсен, түбәндәге 

ташламаларны раслаучы документлардан тыш, бирергә кирәк: 

- күп балалы гаилә балалары; 

- Чернобыль АЭСындагы һәлакәт аркасында радиация йогынтысына дучар 

ителгән гражданнарның балалары; 

Инвалид балалар; 

-бер генә булса да ата-ана инвалид булган гаиләләр 

          Әлеге ташламалар исемлеге   Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының  « ТР халкының социаль регистры»   

Дәүләт мәгълүмати системасы аша автомат рәвештә раслана. Бу – Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр порталына бирелгән гаризалар буенча ташламаларны раслау 

өчен район мәгариф идарәсенә шәхси визитны булдырмас өчен эшләнә.  

         Ташламаны раслаучы документ күчермәсе  «Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» МКУ дә саклана  

           Ташламаның гамәлдә булу вакыты чыккач, мөрәҗәгать итүчегә кичекмәстән 

чираттан тыш яисә беренче чиратта оешмага кабул итү хокукын расларга кирәк. 

    3.3.5. Теркәлгән гаризага шәхси идентификацион номер  бирелә. Мөрәҗәгать 

итүченең   гариза  статусы   һәм нигезләмә  чиратын     ТР дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр порталында  https://uslugi.tatar.ru бала туу турындагы  таныклык 

мәгълүматлары буенча (серия һәм номер) яки Дәүләт хезмәтләре бердәм порталында  

https://beta.gosuslugi.ru/ индивидуаль идентификация номеры аша,  шулай ук «ТР Саба 

муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» МКУ нә телефон аша 

шалтыратып,  яки кабул итү сәгатьләрендә үзең барып  тикшерергә була.  

     3.3.6. Гариза бирүче исәпкә куелганнан соң, үзенең гаризасында  баласын берәр 

оешмага кабул итүләрен  сорарга  хокуклы.  

    3.3.7. Шәхси идентификация номеры бирелгән көннән соң,  гариза бирүчегә  гариза 

нигезендә  ул теләгән  оешманы   алыштырырга  рөхсәт ителә. Гариза бирүче оешманы 

алыштыру соравы белән мәгариф идарәсе органнарына мөрәҗәгать итә  ала. Бу 

вакытта исәпкә алу датасы шул килеш сакланып кала. Шулай ук ул бу гамәлне дәүләт 

хезмәтләре порталына https://beta.gosuslugi.ru/. гариза биреп тә эшли ала. 

    3.3.8. Вәкаләтле хезмәткәр  гражданинның  гаризасына,  хаталар  булдырмау  

максатыннан, 5 эш көне дәвамында кайбер  төзәтмәләр кертергә хокуклы ( баланың 

фамилиясе, исеме, атасының исеме, туу датасы һәм гамәлгә кую датасыннан кала 

башкаларга). Әлеге срок тәмамлангач, үзгәрешләр кертү вәкаләтле хезмәткәр 

гаризасы буенча система администраторы тарафыннан гамәлгә ашырыла.  

   3.3.9. Гариза бирүченең исәпкә кую турындагы гаризасы,  бала 8 яшькә җиткәч, 

вәкаләтле хезмәткәр тарафыннан «архивная» статусына күчерелә.  

https://beta.gosuslugi.ru/


    3.3.10. Ирекле урыннары булган авыл оешмасына элек исәпкә куелган баланы исәпкә 

кую һәм теркәү рөхсәт ителә.  Гариза авыл оешмасының урнашу урыны буенча 

мәгариф идарәсе органнарына тапшырыла. Теләгән  оешмага булган чират беренчел 

гариза буенча саклана.  

3.3.11. Системага яңа оешмаларны кертү вәкаләтле хезмәткәр гаризасы буенча 

система администраторы тарафыннан гамәлгә ашырыла  

Комплектлаштыру. 

     3.4.1. Оешманы  комплектлаштыру  алдыннан 30 көн кала   «ТР Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» МКУ нә чираттагы уку елына һәр 

яшь категориясе буенча  төркемнәрдәге (планлы төркемнәр) буш урыннар саны 

турында мәгълүматлар раслауга тәкъдим ителә. 

     3.4.2. Чираттагы уку елына оешманы комплектлаштыру расланган төркем һәм буш 

урыннар саны нигезендә агымдагы уку елының  1 нче июненнән 30 нчы августына 

кадәр гамәлгә ашырыла. Комплектлаштыру вакытында баланың яше агымдагы елның 

1нче сентябрен кертеп исәпләнә. Уку елы дәвамында буш урыннар булганда,  

Административ регламентның 3нче  пунктында каралган тәртип нигезендә, оешманы 

комплектлаштыру дәвам итә. 

3.4.3. Гражданнарны комплектлаштыру нәтиҗәләре белән таныштыру «ТР Саба 

муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» МКУ ндәге 

стендларга шул хактагы мәгълүматны   урнаштыру белән гамәлгә ашырыла.  

 

 3.4.4. Оешмалар туплаганда вәкаләтле хезмәткәрләр гражданнарның гаризаларын  

бары бер эш көне дәвамында карарга тиеш.  

3.5. Юнәлдерү һәм оешмага кабул итү.  

3.5.1. Мөрәҗәгать итүченең чираты җиткәч һәм яшь төркемендә тиешле урыннар 

булган очракта гаризага “Мәктәпкәчә белем бирү оешмасына җибәрелде” дигән  

статус бирелә.  Әлеге статусның җибәрелүе хакында хәбәр Татарстан Республикасы 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталында, дәүләт хезмәтләренең бердәм 

порталында күрсәтелә. 

 

3.5.2. Мөрәҗәгать итүче “Мәктәпкәчә белем бирү оешмасына җибәрелде” дигән  

статус алганнан соң,  30 календарь көн дәвамында бала кабул итүне раслау өчен 

оешмага килергә тиеш.  

3.5.3. Оешма җитәкчесе мөрәҗәгать иткән вакыттан алып 1 эш көне дәвамында 

баланы кабул итү турындагы гаризага "Килешү төзү” дигән статус бирә. Гариза 

бирүче “Килешү төзү” статусы бирелгән көннән бер ай эчендә килешү төзү өчен 

оешмага килергә тиеш.  

3.5.4. Әгәр мөрәҗәгать итүчене бу оешма канәгатьләндерми икән, бу очракта гариза 

бирүче әлеге оешмадан баш тарта. Гаризага “Теркәлгән” статусы бирелә. Исәпкә кую 



датасы үзгәрми. Мөрәҗәгать итүченең җибәрүдән баш тарту турында мөрәҗәгать 

иткән көненнән дә иртәрәк булмаган датага кабул итү вакыты үзгәртелә. Тәкъдим 

ителгән оешмага җибәрүдән баш тарту “Татарстан республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетның мәгариф идарәсе" МКУдә шәхси мөрәҗәгать иткәндә 

язмача рәсмиләштерелә. 

 

3.5.5. “Мәктәпкәчә белем бирү оешмасына җибәрелде” дигән  статусы бирелгәч, 

гариза бирүче тиешле вакыт эчендә оешмага мөрәҗәгать итмәсә (3.5.2 п. каралганча), 

административ регламент буенча гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү 

туктатыла. Гариза системасына “Килмәде” статусы бирелә. 

3.5.6. Әгәр гариза бирүче бу төр хезмәт алуга теләген раслый икән гаризага 

“Теркәлгән” статусы бирелә. Исәпкә кую датасы үзгәрми. Моны раслаганда, 

мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт алуга ихтыяҗларын раслау белән 

мөрәҗәгате теләгән датага кабул итү вакыты бер көннән дә иртәрәк булмаган вакытка 

үзгәртелә. Әгәр мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартса, 

гаризага "Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартылган" статусы бирелә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту  яки раслау, яшәү урыны буенча мәгариф 

идарәсе органнарына шәхси мөрәҗәгать иткәндә, “Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе" МКУдә билгеләнгән 

форма буенча язмача рәсмиләштерелә. Расланган очракта мөрәҗәгать итүче 

муниципаль хезмәт күрсәтүне алуга ихтыяҗны раслау белән кабул итү вакыты бер 

көннән дә иртәрәк булмаган датага үзгәртелә. 

3.5.7. Ата-аналар (законлы вәкилләр) белән килешү төзегәннән соң, оешма җитәкчесе 

1 эш көне дәвамында системага килешү реквизитлары кертә һәм гаризага дигән статус 

бирә. Баланы карау өчен ата-аналар түләве  гаризага “Мәктәпкәчә белем бирү 

оешмасына кабул ителә”  статус бирелгән көннән билгеләнә.  

3.5.8. Мөрәҗәгать итүче килешү төзү өчен билгеләнгән вакытка килмәгән очракта, 

оешма җитәкчесе гаризага “Килмәде” дигән статус бирә. 
3.5.9. Әгәр гариза бирүче хезмәт алу теләген раслый икән, гаризага «Теркәлгән» статусы бирелә. 

Исәпкә кую датасы үзгәрми. 

   Әгәр мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартса, гаризага 

«Хезмәт күрсәтүдән баш тартылган" статусы бирелә. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән 

баш тарту "Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе" МКУ билгеләнгән форма буенча яшәү урыны буенча 

мәгариф идарәсе органнарына шәхси мөрәҗәгать иткәндә язмача рәсмиләштерелә. 

3.5.10. Компенсацияләүче һәм сәламәтләндерү юнәлешендәге төркемгә сәламәтлеккә 

ихтыяҗ күрсәтелгән балалар җибәрелә. 

    Баланы билгеле бер вакытка компенсацияләүче яки сәламәтләндерү юнәлешендәге 

төркемгә җибәргәндә (вакытлыча, медицина бәяләмәсе яки психологик-медицина-

педагогик комиссиясе бәяләмәсе нигезендә) юнәлешкә "Вакытлы кабул итү» билгесе 

куела. 

    Бала гаризасы чиратка куелуның беренче датасы белән саклана. 



    Әгәр бала компенсацияләүче яки сәламәтләндерү юнәлешендәге төркемгә юллама 

вакытында башка оешмада булса, оешма җитәкчесе махсус төркемдә булу вакыты 

тәмамлану датасын күрсәтеп, баланы вакытлыча чыгара. 

3.5.11. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балаларны, инвалид балаларны 

компенсацияләүче һәм катнаш юнәлешле төркемнәргә күчерү психологик-медик-

педагогик комиссия бәяләмәсе нигезендә гамәлгә ашырыла. 

3.6. Ата-аналар (законлы вәкилләр) гаризасы буенча баланы бер оешмадан 

икенчесенә күчерү рөхсәт ителә. 

   Баланы бер оешмадан икенчесенә күчерү өчен гариза теләгән оешманың урнашу 

урыны буенча мәгариф идарәсе органнарына тапшырыла. 

   Әгәр мөрәҗәгать итүче оешмага чиратсыз, беренче чиратта укырга керә ала икән, 

мөрәҗәгать итүчегә ташламаны раслаучы документларны, шулай ук аларның 

күчермәләрен тапшырырга кирәк. 

3.6.1.   Әлеге системага ата-аналар (законлы вәкилләре) биргән тиешле гаризадагы 

мәгълүматны  керткәндә күчерү датасы куела. Баланы бер оешмадан икенчесенә 

күчерү администрация тарафыннан гомуми чират тәртибендә карала 

Балаларны бер оешмадан икенчесенә күчеркәндә ташламалы категория балалары 

федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары һәм башка законга 

кагылышлы норматив хокукый актлар белән билгеләнгән ташламалардан файдалана. 

3.6.2. Гражданнар гаризалары буенча (ике кызыксынган яктан да) төрле оешмаларның 

бер яшь категориясе төркемнәренә йөрүче ике бала урыны белән алмашырга рөхсәт 

ителә. Гаризалар оешмалар урнашкан урын буенча район мәгариф бүлекләренә 

(идарәләренә) тапшырыла. 

3.6.3.  Оешма эшчәнлеген бетерү яки туктатып тору очрагында тәрбияләнүчеләр 

башка оешмаларга чираттан тыш тәртиптә күчерелә. 

3.6.4.   Бала бакчадан күчерелгән очракта, тиешле боерык теркәлгән көннән соң 1 эш 

көне эчендә оешма җитәкчесе гаризада "Отчислен" статусын бирә. 

 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары. 

4.1. Әлеге Административ регламентның үтәлешенә агымдагы контроль МКУ "ТР 

Саба муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» җитәкчесе яки 

җитәкче урынбасары тарафыннан башкарыла. 



Татарстан Республикасы муниципаль берәмлеге мәгариф идарәсе органы боерыгы 

белән билгеләнә торган вәкаләтле хезмәткәр закон нигезендә әлеге Административ 

регламент нигезләмәләрен үтәү өчен җаваплы була. 

4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүне агымдагы контрольдә тоту вәкаләтле 

хезмәткәрләр, оешма җитәкчеләре тарафыннан әлеге Административ регламент 

нигезләмәләренең үтәлешен һәм үтәлешен тикшерү юлы белән башкарыла. 

4.3. Муниципаль хезмәтләрне күрсәтү буенча агымдагы контроль даими нигездә 

башкарыла. 

4.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту 

тикшерүләрне үткәрү, гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау 

һәм бетерү, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы вазыйфаи затларның 

карарларына, гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белән мөрәҗәгать 

итүчеләргә карата карарлар кабул итү һәм җаваплар әзерләүне үз эченә ала. 

4.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын тикшерү МКУ "ТР 

Саба муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» актлары 

нигезендә башкарыла. 

   Тикшерүләр планлы булырга мөмкин  (МКУ «Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» эшенең ярты еллык 

яки еллык планы нигезендә гамәлгә ашырылырга һәм планнан тыш булырга мөмкин. 

4.6. Планнан тыш тикшерүне үткәрү муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгы һәм 

сыйфаты турындагы карар түбәндәге очракларда кабул ителә: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтүгә карата таләпләрне билгели торган административ 

регламент һәм башка норматив хокукый актлар таләпләрен элегрәк ачыкланган 

бозуларны юкка чыгаруны тикшерү белән бәйле; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы вазыйфаи затларның гамәлләре (гамәл 

кылмау) белән аларның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен бозуга карата 

гражданнарның мөрәҗәгатьләре. 

 

4.7. Тикшерү нәтиҗәләре муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгы һәм сыйфаты акт 

белән рәсмиләштерелә, анда ачыкланган җитешсезлекләр һәм аларны бетерү буенча 

тәкъдимнәр билгеләп үтелә. 

4.8. Тикшерү нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу ачыкланган 

очракта, гаепле затларны Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплылыкка 

тарту гамәлгә ашырыла. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту мөрәҗәгать 

итүчеләр тарафыннан әлеге Административ регламентта каралган мәгълүмат алу юлы 



белән, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәткәндә кабул ителә торган вазыйфаи затның 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирү юлы белән гамәлгә ашырыла. 

4.9. Тикшерү барышында ачыкланган гражданнарның законлы хокукларын һәм 

мәнфәгатьләрен бозу очраклары ачыкланган көннән алып 30 көннән дә артык вакыт 

эчендә хезмәт күрсәтүче учреждение тарафыннан бетерелергә тиеш. 

 

5.  Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, вазыйфаи затына яки муниципаль 

хезмәткәргә, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына)  судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү. 

5.1. Мөрәҗәгать  итүче , муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм 

гамәлләренә ( гамәл кылмавына), муниципаль хезмәт күрсәтүче органның яисә 

муниципаль хезмәткәрнең судка кадәр (судтан  тыш) тәртиптә вазыйфаи затына 

шикаять белдерү хокукына ия. 

Мөрәҗәгать  итүче, шикаять белән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать  итә ала: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризаны теркәү вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу; 

3) мөрәҗәгать  итүчедән,  Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый 

актларда, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен әлеге Административ регламентта 

каралмаган документлар таләп итү; 

4) Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 

норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар, мөрәҗәгать  

итүченең муниципаль хезмәт күрсәтү өчен әлеге Административ регламенты 

белән каралган документларны кабул  итүдән баш тарту; 

5) әгәр Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда, 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен әлеге Административ регламентта 

каралмаган баш тарту нигезләре булмаганда , муниципаль хезмәт күрсәтүдән 

баш тарту; 

     6)    мөрәҗәгать  итүченең,  муниципаль хезмәт күрсәткәндә Россия Федерациясе 

норматив хокукый актларында, әлеге Административ регламентта каралмаган түләү 

таләбе. 

     7)   муниципаль хезмәт күрсәтүче органның , муниципаль хезмәтләр күрсәтүче 

вазыйфаи  затының “Электрон балалар бакчасы” автоматлаштырылган мәгълүмат 

системасына гариза керткәндә җибәрелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуы. 

5.2. Мөрәҗәгать  итүчеләр, шикаятьне нигезләү һәм карау өчен кирәкле 

мәгълүматны һәм документларны  алырга хокуклы. 



5.3. Шикаять кәгазьдә , электрон формада муниципаль хезмәт күрсәтүче органга 

язмача бирелә. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе тарафыннан  кабул 

ителгән карарга карата шикаять, югары органга бирелә ( булган очракта)  яки ул 

булмаганда турыдан – туры муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе 

тарафыннан   карала. 

   Шикаять, Интернет мәгълүмати-телекоммуникация  челтәре аша, күп функцияле 

үзәк аша, Татарстан Республикасының дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

порталының муниципаль хезмәт күрсәтүче органның рәсми порталы аша 

җибәрелергә мөмкин, шулай ук  мөрәҗәгать  итүчене кабул иткәндә каралырга 

мөмкин. 

5.4.   Шикаять түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның яисә муниципаль хезмәткәрнең, шикаять  

белдерелә торган карарларның һәм гамәлләрнең (гамәл кылмау) атамасы; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме( булган очракта), яшәү урыны турында 

мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен телефон номеры ( номерлары), мөрәҗәгать  

итүчегә җавап җибәрелергә тиешле электрон почта ( булган очракта) һәм почта 

адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның шикаять  белдерелә торган карарлары 

һәм гамәлләре (гамәл кылмау), муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи 

заты яисә муниципаль хезмәткәр турында белешмәләр; 

4) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның яисә муниципаль хезмәткәрнең гамәле 

(гамәл кылмау) белән килешмәгән дәлилләр. 

5.5. Мөрәҗәгать  итүче тарафыннан,  гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы 

документлар яки аларның күчермәләре ( булган очракта) , документлар 

тапшырылырга мөмкин. 

5.6. Шикаятьне карау өчен зур әһәмияткә ия булган документлар тапшырылмаса яки 

булмаса, карар дәлилләрне исәпкә алмыйча кабул ителә.  

5.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга килгән шикаять, шикаятьне  карау буенча 

вәкаләтле вазыйфаи зат тарафыннан , теркәлгән көннән алып, 15 эш көне эчендә 

карап тикшерелергә тиеш, ә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның  вазыйфаи 

затына шикаять бирелгән очракта, мөрәҗәгать  итүченең документларын кабул итү 

барышында – аны теркәлгән көннән соң, 5 эш көне эчендә  карап тикшерелергә 

тиеш. 

 Шикаятьне карау вакыты кыскартылырга мөмкин булган очраклар, Россия 

Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә. 



5.8. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча , муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, 

түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

1) шикаятьне, шул исәптән  карар кабул ителгән карарны гамәлдән чыгару, 

“Электрон балалар бакчасы” автоматлаштырылган мәгълүмат системасына гариза 

керткәндә җибәрелгән хата формаларны төзәтү, мөрәҗәгать  итүчегә Россия 

Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар, әлеге Административ регламентта 

каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә дә канәгатьләндерә, шулай ук башка 

рәвешләрдә дә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта. 

Карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать  

итүчегә язма формада һәм мөрәҗәгать  итүченең  теләге буенча электрон  формада 

шикаятьне карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре  буенча  хокук 

бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланса, шикаять карау буенча 

вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, булган материалларны кичекмәстән прокуратура 

органнарына җибәрергә тиеш. 

    

  



Кушымта №1 

Саба муниципаль районында “Төп  

гомуми белем бирү программасының 

мәктәпкәчә белем бирү баскычын  

гамәлгә ашыручы мәгариф 

оешмаларына 

(балалар бакчасына) исәпкә кую  һәм 

 кабул итү”  муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең 

административ регламентына 

 

Төп гомуми белем бирү программасының  мәктәпкәчә белем бирү баскычын  гамәлгә 

ашыручы муниципаль мәгариф оешмалары, “Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе” муниципаль казна учреждениесе 

турында 

Мәгълүмат 

Оешманың атамасы Җитәкченең 

Ф.И.О. 

Оешманың адресы/сайты Телефо

н 

Оешманың эш 

сәгате 

ММББУ Олы 

Кибәче “Күбәләк " 

балалар бакчасы 

Хәбибуллина 

Сирена 

Нургаян кызы 

422065, ТР, Саба 

муниципаль районы, Олы 

Кибәче авылы, Ф. Энгельс 

ур., 75 

https://edu.tatar.ru/saby/b-

kibyachi/dou 

42-6-39 7.00-17.30 / 

Сишәмбе, 

Пәнҗешәмбе 8.00-

16.30, төшке аш 

11.00 сәгатьтән 

13.00 сәгатькә 

кадәр 

ММББУ” Бигәнәй 

балалар бакчасы 

"Ромашка” 

Зәйнетдинова 

Гүзәл Ибраһим 

кызы 

422070, ТР, Саба 

муниципаль районы, Аккүл 

Бигеней авылы,М. Җәлил 

ур., 24 

https://edu.tatar.ru/saby/bigen

ej/dou 

48-5-01 7.30-16.30/ 

Сишәмбе, 

Пәнҗешәмбе 8.00-

16.30, төшке аш 

11.30-13.00 

сәгатькә кадәр 

ММББУ “Олы 

Арташ балалар 

бакчасы 

"Карлыгач" 

Җәләлетдинова 

Гөлсәрия 

Әхмәтгаян 

кызы 

422069, ТР,Саба 

муниципаль районы, Олы 

Арташ авылы,Үзәк урамы, 

33 https://edu.tatar.ru/saby/b-

artash/dou 

- Дүшәмбе-җомга 

7.15-16.15 / шимбә 

7.15-

15.15/сишәмбе, 

шимбә 8.00-16.00 , 

төшке аш 11.00-

13.00 сәгатькә 

кадәр 



ММББУ “Олы 

Нырты 

"Миләшкәй" 

балалар бакчасы” 

Каюмова 

Гөлсинә Хәмит 

Кызы 

422063,ТР, Саба 

муниципаль районы, Олы 

Нырты авылы, Г. Тукай 

урамы, 24 йорт 

https://edu.tatar.ru/saby/b-

nyrty/dou 

45-3-44 Дүшәмбе - җомга 

7.00 дән 16.00 

сәгатькә кадәр; 

шимбә 7.00 дән 

15.00 сәгатькә 

кадәр; / сишәмбе, 

пәнҗешәмбе, 

шимбә 13.00 дән 

15.00 сәгатькә 

кадәр. 

ММББУ “Олы 

Шыңар балалар 

бакчасы "Эллуки" 

Сәхипова 

Лилия Рәүф 

Кызы 

422054, ТР, Саба 

муниципаль районы, Олы 

Шыңар авылы, Кооператив 

урамы, 33 

https://edu.tatar.ru/saby/b-

shinar/dou 

- дүшәмбе - җомга 

6.45-17.15, шимбә 

6.45-16.15/ 

Сишәмбе, 

Пәнҗешәмбе 8.00-

16.30, төшке аш 

11.00-13.30 

 

ММББУ “Югары 

Симет балалар 

бакчасы 

«Ромашка» 

Шакирова 

Айгөл Айтуган 

Кызы 

422055, ТР, Саба 

муниципаль районы, 

Югары Симет авылы, Совет 

урамы, 30 

https://edu.tatar.ru/saby/v-

simet/dou 

45-0-48 дүшәмбе-җомга 

7.00-16.00, шимбә, 

7.00-15.00 / 

сишәмбе , 

пәнҗешәмбе 9.00-

15.00, төшке аш-

11.00-13.00 

ММББУ 

“Мишәбаш балалар 

бакчасы " 

Тюльпан” 

Газизова 

Нурфия 

Лотфулла 

Кызы 

422053,ТР,Саба 

муниципаль районы, Мишә 

авылы, Г. Тукай урамы, 21 

йорт 

https://edu.tatar.ru/saby/mesh

abash/dou 

46-7-53 дүшәмбе-җомга 

7.00-17.30, шимбә 

7.00-16.30, 

Сишәмбе, 

Пәнҗешәмбе 8.00-

16.00, 

ММББУ “Югары 

Шытсу "Ак каен” 

балалар бакчасы” 

Мусина Рәзилә 

Ризван кызы 

422067, ТР, Саба 

муниципаль районы, 

Югары Шытсу авылы, 

Ленин урамы, 31 

https://edu.tatar.ru/saby/v-

shitcy/dou 

46-4-52 Дүшәмбе-җомга 

7.00-16.00, шимбә 

7.00-

15.00/сишәмбе, 

шимбә 8.00-15.00, 

төшке аш 11.00-

13.00 

ММББУ “Ике басу 

Арташ “Күбәләк " 

балалар бакчасы» 

Вәлиева 

Ләйсән 

Вакыйф Кызы 

422069, ТР, Саба районы, 

Ике басу Арташ авылы, Г. 

Тукай урамы, 55 йорт. 

https://edu.tatar.ru/saby/2-

pole-artash/dou 

44-8-73 дүшәмбе-җомга 

7.00-16.00, шимбә 

7.00-15.00, / 

сишәмбе, шимбә 

8.00-11.00,13.00-

15.00, төшке аш 

11.13-13.00 



ММББУ 

“Явлаштау " 

Ромашка "балалар 

бакчасы" 

Газизова 

Әлфирә 

Миннемулла 

Кызы 

422053, ТР, Саба 

муниципаль районы, 

Явлаштау авылы, Ш. 

Бариев ур., 21 

https://edu.tatar.ru/saby/evlas

htau/dou 

46-8-14 дүшәмбе-җомга 

7.00-16.00, шимбә 

7.00-15.00, / 

дүшәмбе-шимбә-

7.00-16.00, төшке 

аш 11.00-13.00 

ММББУ “Иштуган 

“Каенкай” балалар 

бакчасы "  

Гайнетдинова 

Миләүшә 

Тимергали 

Кызы 

422050 ,ТР Саба районы рзд 

т.Иштуган, Үзәк ур., 11 

https://edu.tatar.ru/saby/ishtu

gan/dou 

42-0-22 дүшәмбе - җомга 

7.00-16.00, шимбә 

7.00-15.00/ 

Сишәмбе, 

Пәнҗешәмбе 8.00-

16.00, төшке аш 

11.00-13.00 

ММББУ “Эзмә 

“Саф чишмә” 

балалар бакчасы "  

Моратова 

Эльмира 

Шәүкәт Кызы 

422052, ТР, Саба 

муниципаль районы, Эзмә 

авылы, Мәктәп ур., 9 

https://edu.tatar.ru/saby/izmy

a/dou/doska 

4-91-15 дүшәмбе-җомга 

7.00-17.30, шимбә 

көнне 7.00-16.30 / 

сишәмбе, җомга 

7.30-17.00 төшке 

аш 11: 30-13: 00 

ММББУ “Иске 

Икшермә"Кояшкай

" балалар бакчасы”  

Йосыпова 

Нәсимә Зөфәр 

Кызы 

422066, ТР,Саба 

муниципаль районы, Иске 

Икшермә авылы,Октябрь 

ур., 23 

https://edu.tatar.ru/saby/s-

ikshurma/dou 

41-7-70 7.30-16.30/ 

сишәмбе, шимбә 

8.00-15.00 төшке 

аш 11. 00-13.00 

сәгать 

ММББУ “Кызыл 

Мишә " Ак 

чәчәкләр” балалар 

бакчасы” 

Таһирова 

Людмила Иван 

Кызы 

422057,ТР, Саба районы, 

Кызыл Мишә авылы, Ленин 

урамы, 33 

https://edu.tatar.ru/saby/k-

mesha/dou 

43-5-67 дүшәмбе-җомга 

7.00-16.00,шимбә 

7.00-

15.00/Сишәмбе, 

Пәнҗешәмбе-8.00-

16.00, төшке аш 

11.00-13.00 

ММББУ “Килдебәк 

«Кояшкай " 

балалар бакчасы” 

Мөхлисова 

Гүзәл Хәмит 

Кызы 

422071,ТР, Саба 

муниципаль районы, 

Килдебәк авылы, Школьная 

ур., 22 

https://edu.tatar.ru/saby/k-

mesha/dou/kildebyak/dou 

45-5-28 дүшәмбе-җомга 

7.00-17.30, шимбә 

7.00-

16.30,/Сишәмбе, 

Пәнҗешәмбе 8.00-

16.00, төшке аш 

11.00-13.00  

ММББУ 

“Курсабаш 

«Кояшкай " 

балалар бакчасы» 

Шәрәфиева 

Алсу Рафаил 

Кызы 

422051 ТР Саба районы 

Корсабаш авылы Мәктәп 

урамы 26 

49-7-30 дүшәмбе-җомга 

7.00-16.00, шимбә 

7.00-15.00, 

Сишәмбе, 

пәнҗешәмбе 8.00-



https://edu.tatar.ru/saby/korsa

bash/dou 

16.00, төшке аш 

11.00-13.00 

ММББУ “Лесхоз 

“Ләйсән” балалар 

бакчасы” 

Габдрахманова 

Гүзәл Файсал 

Кызы 

422062, ТР, Саба районы, 

Лесхоз бистәсе, 

Миңнеханов ур., 1 

https://edu.tatar.ru/saby/lesho

z/dou 

44-2-34 дүшәмбе-җомга 

6.30-17.00, Шимбә 

6.30-16.00/ 

Сишәмбе, 

пәнҗешәмбе 8.00-

17.00, төшке аш 

11.00-13.00 

ММББУ “Мамалай 

«Кояшкай " 

балалар бакчасы» 

Хәйруллина 

Айгөл Фларит 

Кызы 

422070,ТР, Саба районы, 

Мамалай авылы, Чапаев 

ур., 6 

https://edu.tatar.ru/saby/mam

alaevo/dou 

46-5-32 Дүшәмбе-җомга 7: 

30-16:30, шимбә 

7:30-

15:30/дүшәмбе-

җомга 7:30-16:30; 

төшке аш 11:00-13: 

00.шимбә 7: 30-15: 

30 төшке аш 10: 30-

12: 30 

ММББУ “Түбән 

Шытсу" Ромашка” 

балалар бакчасы "  

Хабибрахманов

а Рәмзия 

Васыйл Кызы 

422067, ТР, Саба районы, 

Түбән Шытсу авылы, Тукай 

урамы, 1а 

https://edu.tatar.ru/saby/n-

shittcy/dou 

- 7.00-16.00/ 

сишәмбе. шимбә 

8.00-15.00, төшке 

аш 11.00-13.00 

ММББУ “Яңа 

Мичән "Каенкай” 

балалар бакчасы” 

Мөбәрәкова 

Чулпан Зөлфәт 

Кызы 

422055,ТР, Саба районы, 

Яңа Мичән авылы, Ленин 

урамы, 28 

https://edu.tatar.ru/saby/n-

michman/dou 

4-24-33 дүшәмбе-җомга 

7.00-16.00, шимбә 

7.00-

15.00/Сишәмбе, 

Пәнҗешәмбе 8.00-

16.00, төшке аш 

11.00-13.00 

ММББУ “Олыяз 

“Чәчкә"балалар 

бакчасы "  

Фәһмиева 

Алинә Нурулла 

Кызы 

422050, ТР, Саба 

муниципаль районы, Олыяз 

авылы, Ленин урамы, 27 

йорт 

https://edu.tatar.ru/saby/oluya

z/dou 

4-95-83 дүшәмбе-җомга 

7.00-17.30, шимбә 

7.00-

16.30/Сишәмбе,Пән

җешәмбе 8.00-

16.00, төшке аш 

11.00-13.00 

ММББУ “Байлар 

Сабасының 1 нче 

номерлы"Шатлык" 

балалар бакчасы” 

Зарипова 

Рушания 

Гыйлемхан 

Кызы 

422060,ТР,Саба районы, 

Байлар Сабасы ш. т. б. 

Мәктәп урамы, 39А йорт 

https://edu.tatar.ru/saby/dou1 

2 32 43 дүшәмбе-җомга 

7.00 - 17.30 сәг. 

/сишәмбе-

пәнҗешәмбе 8: 00-



16: 30; төшке аш 

11: 30-13: 00 

ММББУ “Саба 

шәһәренең 2 нче 

номерлы "Эллуки” 

балалар бакчасы”. 

Хәлиуллина 

Гүзәл Нурулла 

Кызы 

422060, ТР, Саба районы, 

Байлар Сабасы ш. т. б., 

Закир Йосыпов ур., 4 йорт 

https://edu.tatar.ru/saby/dou1/

dou2 

2-31-43 дүшәмбе-җомга 

7.00 - 17.30 сәг. 

/сишәмбе-

пәнҗешәмбе 8: 00-

16: 30; төшке аш 

11: 30-13: 00 

ММББУ “Саба 

шәһәренең 3 нче 

номерлы 

"Шоколад" балалар 

бакчасы” 

Садриева 

Гөлүсә Шамил 

Кызы 

422060,ТР,Саба 

муниципаль районы, 

Байлар Сабасы ш. т. б., 

Тынычлык ур. ,45 

https://edu.tatar.ru/saby/page

1819448.htm/page2018420.ht

m 

2-26-80 дүшәмбе-җомга 

7.00 - 17.30 сәг. 

/сишәмбе-

пәнҗешәмбе 8: 00-

16: 30; төшке аш 

11: 30-13: 00 

ММББУ”Саба 

муниципаль 

районының 4 нче 

гомуми белем биру 

“Кыңгырау” 

балалар бакчасы” 

Файзрахманова 

Рузалия 

Фариховна 

422060, Татарстан 

Республикасының ,Саба 

районы, ш.т.б., Б.Сабасы,  

Г. Закиров урамы, 54 нче 

йорт 

https://edu.tatar.ru/saby/dou4 

2- 45- 

85 

дүшәмбе-җомга 

7.00 - 17.30 

сәгатькә кадәр. 

/сишэмбе-

пәнҗешәмбе 8:00-

16:30 сәгатькә 

кадәр; төшке аш 

11:30-13:00 

сәгатькә кадәр   

ММББУ “Саба 

муниципаль 

районының 5 нче 

гомуми белем биру  

«Бэлэкэч» балалар 

бакчасы” 

Ахунова 

Гөлзилә 

Мәсхүтовна 

422060, Татарстан 

Республикасының ,Саба 

районы, ш.т.б. Б.Сабасы , 

Пушкин урамы,  15А  

https://edu.tatar.ru/saby/page

394398.htm 

2- 25 -

03 

 дүшәмбе-җомга 

7.00 - 17.30 

сәгатькә кадәр. 

(дежур төркем 

19.00 сәгатькә 

кадәр  ) / сишәмбе- 

пәнҗешәмбе 8:00-

16:30 сәгатькә 

кадәр  ; төшке аш 

11:30-13:00 

сәгатькә кадәр   



ММББУ “Саба 

муниципаль 

районының 6 нчы 

гомуми белем биру  

“Балачак” балалар 

бакчасы”  

Халитова 

Флюзия 

Рафаиловна 

422060, Татарстан 

Республикасының ,Саба 

районы, ш.т.б. Б.Сабасы ,  

Вахитов урамы, 24 нче йорт 

https://edu.tatar.ru/saby/page

2493723.htm 

2- 23- 

20 

дүшәмбе-җомга 

7.00 - 17.30 

сәгатькә кадәр.. / 

сишәмбе- 

пәнҗешәмбе 8:00-

16:30 сәгатькә 

кадәр  ; төшке аш 

11:30-13:00 

сәгатькә кадәр   

ММББУ “Сатыш 

“Кояшкай” балалар 

бакчасы “ 

Бәдертдинова 

Сәрия 

Якуповна 

422070, Татарстан 

Республикасының ,Саба 

районы, Сатыш авылы, 

Кутузов урамы, 1 нче йорт 

https://edu.tatar.ru/saby/satys

hevo/dou 

48- 5 -

03 

дүшәмбе-җомга 

7.00 - 17.30 

сәгатькә кадәр , 

шимбә: 07.00-16.30 

сәгатькә кадәр /: 

дүшәмбе-җомга 

08.00-17.00 

сәгатькә кадәр, 

төшке аш 11.00 -

13.00 сәгатькә 

кадәр; шимбә: 

08.00-16.00 

сәгатькә кадәр, 

төшке аш 10.00-  

12.30 сәгатькә 

кадәр 

ММББУ  “Иске 

Мичән “Таң” 

балалар бакчасы” 

Шайхлисламов

а Гүзәлия 

Габделнәкыйпо

вна 

422055, Татарстан 

Республикасының ,Саба 

районы, Иске Мичән, 

Мәктәп урамы, 12 нче йорт 

42- 4- 

79 

7.00-16.00 сәгатькә 

кадәр, шимбә 7.00-

16.00 сәгатькә 

кадәр, сишәмбе, 

пәнҗешәмбе 8.00-

16.00 сәгатькә 

кадәр, төшке аш  

11.00-13.00 

сәгатькә кадәр 

  https://edu.tatar.ru/saby/st-

michan/dou 

  

ММББУ "Сабабаш 

“Кояшкай” балалар 

бакчасы”  

Хафизова 

Дамира 

Канифовна 

422062, Татарстан 

Республикасының, Саба 

районы, Сабабаш авылы, 

Мәктәп урамы,1 нче йорт 

https://edutatar.ru/saby/sabab

ash/dou 

44 -5 -

38 

7.00-16.00 сәгатькә 

кадәр,шимбә 7.00-

15.00 сәгатькә 

кадәр,сишәмбе -

пәнҗешәмбе,  8.00-

16.00 сәгатькә 

кадәр,төшке аш 



11.30- 13.00 

сәгатькә кадәр 

МБМБУ 

"Тимершык авылы 

“Кояшкай” балалар 

бакчасы “ 

 

Фазылова 

Гузәл 

Хәсәншовна 

422057, РТ, Саба 

муниципаль районы, 

Тимершык авылы, Пионер 

урамы, 13 йорт 

https://edu.tatar.ru/saby/timer

shik/dou 

2-28-01 дүшәмбе-җомга 

7.00-17.30, шимбә 

7.00-16.30/ 

дүшәмбе-җомга -

7.00-16.00, төшке 

аш 11.30-13.00 

МБМБУ "Шекше 

авылы "Акчарлак" 

балалар бакчасы” 

 

Галимова Зилә 

Абраровна 

422053,РТ, Саба 

муниципаль районы, 

Шекше авылы, Мәктәп 

урамы, 4 йорт 

https://edu.tatar.ru/saby/shiks

hi/dou 

46-1-18 дүшәмбе-җомга 

7.00-16.00,шимбә 

7.00-

15.00,/сишәмбе, 

пәнҗешәмбе 8.00-

16.00,төшке аш 

11.30-13.00 

МБМБУ 

“Шәмәрдән 3нче 

"Салават күпере" 

балалар бакчасы”  

 

Мөхәммәдиева 

Энҗе 

Мәсгутовна 

422050 РТ, Саба 

муниципаль районы, 

Шәмәрдән авылы, Һади 

Такташ урамы, 1 йорт 

https://edu.tatar.ru/saby/shem

ordan/dou 

3 -25- 

92 

дүшәмбе-җомга 

7.00  - 17.30 ч. / 

сишәмбе, 

пәнҗешәмбе 8.00-

16.00, төшке аш  

11.30-13.00 

МБМБУ  "Юлбат 

авылы «Ромашка» 

балалар бакчасы”  

Кадыйрова 

Гөлназ 

Гаязовна 

422077,РТ, Саба 

муниципаль районы, Юлбат 

авылы, Мәктәп урамы,1 

йорт. 

https://edu.tatar.ru/saby/yulba

t/dou 

- дүшәмбе-җомга 

7.00-16.00,шимбә 

7.00-15.00, 

сишәмбе, 

пәнҗешәмбе 8.00-

16.00, төшке аш 

11.30-13.00 

МБМБУ «Туктар 

авылы«Тамчы» 

балалар бакчасы” 

 

Ибатуллина 

Фәридә 

Бәдегытдиновн

а 

422071,РТ, Саба 

муниципаль районы, 

Туктар авылы, Совет 

урамы,35-а йорты 

https://edu.tatar.ru/saby/timer

shik/dou/tuktar/dou 

 

45-5-36 дүшәмбе-җомга 

7.00-16.00,шимбә 

7.00-

15.00/сишәмбе, 

шимбә 8.00-15.00, 

төшке аш 11.30-

13.00 

МБМБУ "Мингәр 

авылы «Сэйлэн» 

балалар бакчасы” 

 

Ибраһимова 

Дилә 

Разифовна 

422057,РТ,Саба 

муниципаль районы, 

Миңгәр авылы, Г.Тукай 

урамы, 29 йорт 

https://edu.tatar.ru/saby/mesh

abash/dou/minger/dou 

 

43-1-80 дүшәмбе-шимбә 

7.00-16.00,шимбә 

7.00-

15.00/сишәмбе, 

пәнҗешәмбе 8.00-

14.00 

МБМБУ "Иләбәр 

авылы «Умырзая» 

балалар бакчасы” 

 

Дәүләттшина 

Венера 

Наилевна 

422052,РТ,Саба 

муниципаль районы, 

Иләбәр авылы, 8 март 

урамы, 53 йорт, 

https://edu.tatar.ru/saby/page

1573498.htm 

49-2-33 дүшәмбе-җомга 

7.00-17.30,  

шимбә 7.00-16.30, 

/сишәмбе,  

пәнҗешәмбе  

8.00-16.00,  

Төшке аш 11.30-

13.00 

https://edu.tatar.ru/saby/shemordan/dou
https://edu.tatar.ru/saby/shemordan/dou
https://edu.tatar.ru/saby/shemordan/dou
https://edu.tatar.ru/saby/shemordan/dou
https://edu.tatar.ru/saby/timershik/dou/tuktar/dou
https://edu.tatar.ru/saby/timershik/dou/tuktar/dou
https://edu.tatar.ru/saby/meshabash/dou/minger/dou
https://edu.tatar.ru/saby/meshabash/dou/minger/dou


 

 

 

 

 

 

 

   16.00, төшке аш 

11.30-13.00 

МБМБУ 

“Шәмәрдән 1 нче 

“Әкият” балалар 

бакчасы” 

Давыдова Гөлнара 

Наилевна 

Татарстан 

Республикасы, Саба 

муниципаль районы, 

Шәмәрдән авылы, 

Газовиклар урамы 1 а 

йорты 

https://edu.tatar.ru/saby/

p 

age1819448.htm 

3-25-39 7.00-17.30 сәг/ 

сишәмбе, 

чәршәмбе 8.00-

16.00,  

төшке аш  

11.30-13.00 

МБМБУ 

“Шәмәрдән 2 нче 

“Теремок” 

балалар бакчасы” 

Давыдова Татьяна 

Анатольевна 

Татарстан 

Республикасы, Саба 

муниципаль районы, 

Шәмәрдән авылы, 

Яшьләр урамы, 15 а 

йорты 

https://edu.tatar.ru/saby/

p 

age2493723.htm/page 

2493726.htm 

3-22-77 7.00-17.30 сәг/ 

сишәмбе, 

чәршәмбе 8.00-

16.00,  

төшке аш  

11.30-13.00 

МБМБУ “Саба 

муниципаль 

районы Югары 

Симет «Ромашка» 

балалар бакчасы 

филиалы «Түбән 

Симет балалар 

бакчасы” 

 422055, Татарстан 

Республикасы, Саба 

районы, Түбән Симет 

авылы, Ленин урамы, 

60 нчы йорт 

45-1-06 дүшәмбе-җомга 

7.00-16.00, 

шимбә 7.00-

15.00/ сишәмбе , 

пәнҗешәмбе 

8.00-16.00, 

төшке аш  

11.30-13.00 

МБМБУ “Саба 

муниципаль 

районы Иске 

Икшермә 

«Кояшкай» 

балалар бакчасы 

филиалы 

«Тат.Икшермә  

балалар бакчасы” 

 422066, Татарстан 

Республикасы, Саба 

районы, Тат. Икшермә 

авылы, Гагарин 

урамы, 19 нчы йорт 

41-8-12 дүшәмбе-җомга 

7.00-16.00, 

шимбә 7.00-

15.00/ сишәмбе , 

шимбә 8.00-

11.00,  

төшке аш  

11.30-13.00 

МБМБУ “Саба 

муниципаль 

районы Олы 

Кибәче «Күбәләк» 

балалар бакчасы 

филиалы «Төбәк 

балалар бакчасы” 

 422065, Татарстан 

Республикасы, Саба 

районы, Төбәк авылы, 

Ленин урамы, 28 нче 

йорт 

42-8-18 дүшәмбе-җомга 

7.00-16.00, 

шимбә 7.00-

15.00/ сишәмбе , 

пәнҗешәмбе 

8.00-16.00, 

төшке аш  

11.30-13.00 

 

https://edu.tatar.ru/saby/p
https://edu.tatar.ru/saby/p
https://edu.tatar.ru/saby/p
https://edu.tatar.ru/saby/p


 

 

 

МБМБУ “Саба 

муниципаль районы 

Шекше «Акчарлак»  

балалар бакчасы 

филиалы «Сәрдә балалар 

бакчасы» 

 422053,ТР,Саба 

районы Сәрдә 

авылы, Мәктәп  

урамы, 5нче йорт 

2-26-48 7.00-

16.00/сишәмбе, 

шимбә с 8.00 дән 

11.00 кадәр, 

төшке аш  11.30 

дан 13.00 кадәр 

МБМБУ “Саба 

муниципаль районы 

Курсабаш “Кояшкай” 

балалар бакчасы 

филиалы “Түбән Утар 

балалар бакчасы” 

 422051.ТР,  Саба 

районы, Түбән Утар 

авылы, Киров 

урамы,  1нче йорт 

49-7-96 дүшәмбе-җомга 

7.00-16.00,  

шимбә 7.00-

15.00/сишәмбе, 

пәнҗешәмбе 

8.00-16.00,төшке 

аш 11.30-13.00 

 МБМБУ “Саба 

муниципаль районы Олы 

Шыңар “Әллуки”  

балалар бакчасы 

филиалы  “Оет балалар 

бакчасы” 

 422054, ТР, Саба 

муниципаль районы, 

Оет авылы, Ленин 

урамы, 38 нче йорт 

41-3-87 дүшәмбе-җомга 

7.00-16.00, 

шимбә 7.00-

15.00,/ сишәмбе, 

пәнҗешәмбе 

8.00-16.00, 

төшке аш 11.30-

13.00 

МБМБУ “Саба 

муниципаль районы 

Юлбат “Ромашка” 

балалар бакчасы 

филиалы “Йосыф-Алан 

балалар бакчасы” 

 422077,ТР,Саба 

муниципаль районы, 

Йосыф-Алан авылы, 

ул. Т .Хаҗиәхмәтов 

урамы, 24 нче йорт. 

43-7-93 дүшәмбе-

җомга7.00-16.00, 

шимбә 7.00-

15.00,/ сишәмбе, 

пәнҗешәмбе 

8.00-16.00,  

төшке аш 11.30-

13.00 

МБМБУ “Саба 

муниципаль районы 

Байлар Сабасы шэһәр 

тибындагы бистәнең 

гомуми  үсеш бирүче 

төрдәге 3нче номерлы 

Саба  “Шоколад” 

балалар бакчасы 

филиалы “Урта Саба 

балалар бакчасы” 

 Татарстан 

Республикасы, Саба 

муниципаль районы, 

Урта Саба авылы, 

Һ.Такташ урамы, 4 

нче йорт 

2-23-10 дүшәмбе-җомга 

7.00-16.00, 

шимбә 7.00-

15.00,/ сишәмбе, 

пәнҗешәмбе  

10.00-16.00 

 



 

 

 

                    

                                   2 нче кушымта 

                                                         Саба муниципаль районында 

                                                            муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

                                                           административ регламентына                                                             

                                                             “Мәктәпкәчә белем бирү буенча 

                                                               төп гомуми белем программасын 

                                                         тормышка ашыручы мәгариф  

                                                              оешмаларына балаларны исәпкә  

                                                                              кую һәм теркәү(балалар бакчасы)" буенча 

                                                               КИЛЕШҮ 

                                    шәхси мәгълүматларны автоматлаштырылган эшкәртүгә 

ГАРИЗА 

Мин, _________________________________________________________________, 

(Ф. И. О.) 

__________________________________________________________________, 

прописка адресы (теркәү) 

__________________________________________________________________, 

(шәхесне раслаучы документ төре, серия, бирелгән номер һәм бирү датасы) 

Татарстан Республикасының мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына укырга керү өчен чиратта 

торучы һәм йөрүче балаларның мәгълүматлар базасын формалаштыру максатында шәхси 

мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык бирәм: 

__________________________________________________________________, 

(Ф. И. О., бер ата-ана (законлы вәкил) паспорт мәгълүматлары) 

__________________________________________________________________, 

(Ф. И. О, туу датасы, бала туу турында таныклык) 

__________________________________________________________________, 

(фактта яшәү адресы, баланың сәламәтлеге турында мәгълүматлар) 

_________________________________________________________________, 

(мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенә ташламалы укырга керү хокукы булу) 

Электрон рәвештә шәхси мәгълүматларны автоматлаштырылган ысул белән җыю, 

системалаштыру, туплау, саклау, аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән 

тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, юк итү мөмкинлеге булган документар  

Әлеге килешү___________________________ кадәр дөрес дип санала һәм уз кочендә кала 

Әлеге килешү минем язма рәвештә бирелергә мөмкин.  Килешүдә күрсәтелгән вакыттан алда кире 

кагылса, мин шәхси мәгълүматлар эшкәртү нәтиҗәләре  туктатылу турында кисәтелдем  

Дата ______________   

Мөрәҗәгать итүченең шәхси имзасы__________(___________________)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  2 нче кушымта 

Саба муниципаль районында «Балаларны 

мэктэпкэчэ төп гомум белем биру программасын 

тормышка ашыручы,белем бирү оешмаларына 

исәпкә кую һэм кабул итү”муниципаль хезмәт 

күрсәтү административ регламентына икенче 

номерлы кушымта. 

 
                                 ┌──────────────────┐ 

                                 │Мәктәпкәчә яшьтә- │ 

  ┌─────────────────────────────> ге балалар оешмасы-│ 

  │                              │на исәпкә кую өчен │ 

  │                              │гариза бирү кирәкле-  

                                  ге турында карар 

                                  кабул итү. 

  │                              └────────┬─────────┘ 

  │                                       \/ 

  │                              ┌───────────────────┐ 

  │                              │Гариза бирүченең му- 

                                  ниципаль белем идә- 

  │                              │рәсе органына мөрә-     

  │                              │җәгәте.   

                                     

  │                              └────────┬──────────┘ 

  │                                       \/ 

  │                              ┌───────────────────┐ 

  │                       Әйе──── Тиешле документлар ├────Юк 

  │                        │     │пакеты тапшырылды    

  │                       \/     └───────────────────┘    \/ 

  │                ┌─────────────────┐            ┌────────────────┐ 

  │            ┌───┤Бирелгән доку-   ├────┐       │Хезмәт күрсәтүне│ 

  │            Әйе │ментларда кимче- │    │       │кире кагу        <────┐ 

  │            │   │лекләр бармы?    │    │                        │     │ 

  │            \/  └─────────────────┘   Юк       └────────────────┘     │ 

  │ ┌─────────────────────┐               │               /\             │ 

  │ │Кимчелекләрне төзәтеп│              ┌┼┐              │              │ 

  │ │  буламы?            ├──────────────┘│ └──────Юк─────┘              │ 

  │ └──────────┬──────────┘               \/                             │ 

┌─┴────────┐   │              ┌─────────────────────────┐                │ 

│Ачыкланган│   Әйе         ┌── Чиратка куелганда гариза ├─────┐          │ 

│кимчелеклә│<──┘         Әйе  │бирүченең льготага хыкукы│    Юк          │ 

│рне төзәтү│   │                 бармы?                 │     │          │ 

└──────────┘             \/   └─────────────────────────┘     \/         │ 

              ┌────────────────────┐          ┌────────────────────┐     │ 

              │Льготалы шартларда  │          │Гомуми шартларда    │     │ 

              │чиратка кую.        │          │чиратка кую.        │     │ 

              └────────────┬───────┘          └───────────┬────────┘     │ 

                           └──────────────┬───────────────┘             Юк 

                                          \/                             │ 

                             ┌────────────────────────┐                  │ 

                             │Гариза бирүчегә чиратта-│<────┐            │ 

                             │гы үзгәрешләр турында  

                             │алдан хәбәр итү.        │                  │         

                             └────────────┬───────────┘     │            │ 

  ┌───────────────────────────────────────┤                Юк            │ 

  │                                       \/                │            │ 

  │                               ┌───────────────┐         │            │ 

  │                       ┌──Әйе── Гариза бирүче- ├─────────┘            │ 

  │                       │       │нең чираты җит- 

                                  │теме?                                 │ 

  │                       \/      └───────────────┘                      │ 

  │               ┌───────────────┐                                      │ 

  │               │Үзе телегән мә-│      ┌──────────────────┐            │ 

  │       ┌─Әйе───┤ктәпкәчә яшьтә-├─Юк-> │Гариза бирүченең  │            │ 

  │       │       │ге балалар ое-         икенче мәктәпкәчә 

                   шмасына урын ба        яшьтәге балалар 

                  │рмы?           │       оешмасына ризалы- ├─Юк         │ 

  │       \/      └───────────────┘      │гы.               │     │      │ 

  │  ┌────────────────────┐<----Әйе──────┤                  │     │      │ 

  │  │Мәктәпкәчә балалар  │              └──────────────────┘     │      │ 

 Әйе │оешмасына юллама би- 

     │рү.                                                

  │  └────┬───────────────┘                                      \/      │ 

  │       \/                                                             │ 

  │  ┌──────────────┐                            ┌─────────────────────┐ │ 

  │  │хезмәт күрсәтелде.│                        │Гариза бирүче үзе те-│ │ 

  │  └──────────────┘                            │ләгән мәктәпкәчә яшь-│ 

  └──────────────────────────────────────────────┤тәге балалар оешмасы-    

                                                  на чират көтәргә риза- 

                                                  мы? 


