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«Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү буенча төп гомуми бе-
лем программасын гамҽлгҽ ашыручы мҽгариф 
оешмаларына балаларны исҽпкҽ кую һҽм теркҽү 
(балалар бакчалары)» муниципаль хезмҽт 
күрсҽтүнең административ регламенты турында 

 
           «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары ту-
рында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131 номерлы Федераль закон, «Россия Федераци-
ясендҽ мҽгариф турында» 2012 елның 29 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы федераль 
закон, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республика-
сында мҽгариф системасын үстерү чаралары турында» 2011 елның 1 мартындагы 165 
номерлы карары, «Россия Федерациясендҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 
күрсҽтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210 номерлы Федераль закон, 
" Россия Федерациясендҽ мҽгариф Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм фҽн ми-
нистрлыгының 2015 елның 10 мартындагы 1389/15 номерлы боерыгы белҽн «муници-
паль хезмҽт күрсҽтүнең административ регласының якынча формасын раслау турында 
"Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү (балалар бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын 
гамҽлгҽ ашыручы мҽгариф оешмаларына балаларны исҽпкҽ кую һҽм теркҽү"  админи-

стратив регалменты нигезендҽ карар бирәм: 
   1. «Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү буенча төп гомуми бе-лем программасын гамҽлгҽ 
ашыручы мҽгариф оешмаларына балаларны исҽпкҽ кую һҽм теркҽү (балалар бакчала-
ры)» муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламентын, №1 кушымта 
нигезендҽ расларга. 
         2. - Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «муниципаль хезмҽтлҽр 
күрсҽтүнең административ регламентлары турында " 2018 елның 8 маендагы 100 но-
мерлы карары белҽн расланган 61 нче кушымта."(2018 елның 25 июлендҽге 151 но-
мерлы, 2018 елның 18 октябрендҽге 306 номерлы карарлар редакциясендҽ) үз көчен 
югалткан дип танырга; 
- карарның 1.62.1.63. - карар пунктларын  1.61. 1.6.2. пунктлары дип санарга. 
          3. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми порта-
лында» түбҽндҽге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarsta№.ru һҽм 
Азнакай муниципаль районының Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ 
рҽсми сайтында түбҽндҽге адрес буенча урнаштырыга: http://azakayevo.tatar.ru. 
          4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үзем артыннан калдырам. 
 
 
 
      Җитҽкче                                                                                  А.Х.Шҽмсетдинов 
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Азнакай муниципаль районы Башкарма ко-
митеты карарына 1 нче кушымта 
 «____» _______ 2019  № ______ 

 
 

«Мәктәпкәчә белем бирү буенча төп гомуми бе-лем программасын гамәлгә 

ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм теркәү (балалар 

бакчалары)» муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты 
 

1. Гомуми ниагезләмәләр 

 
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба 

- Регламент) мҽктҽпкҽчҽ белем бирүнең (алга таба-муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең) төп 
гомуми белем бирү программасын гамҽлгҽ ашыручы балаларны исҽпкҽ кую һҽм 
мҽктҽпкҽчҽ белем бирү оешмаларына (алга таба-муниципаль хезмҽт күрсҽтү) күчерү 
буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

1.2. Хезмҽт күрсҽтүлҽрдҽн файдаланучылар: Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы территориясендҽ яшҽүче Россия Федерациясе гражданнары, 2 
айдан 7 яшькҽ кадҽрге балаларның ата-аналары (башка законлы вҽкиллҽре) булган 
чит ил граж - даннары (алга таба-мөрҽҗҽгать итүче). 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасын гамҽлгҽ 
ашыручы белем бирү оешмаларына (алга таба - оешма) чираттан тыш җайланма 
хокукы бар: 

- судьялар балалары; 
- прокурорларның һҽм Тикшерү комитеты хезмҽткҽрлҽренең балалары; 
- Чернобыль АЭСындагы һҽлакҽт аркасында радиация йогынтысына дучар ител-

гҽн һҽм аларга тиңлҽштерелгҽн гражданнар категориялҽре балалары; 
-Россия Федерациясе Төньяк Кавказ ре-гионы территориясендҽ терроризмга 

каршы операциялҽр үткҽрү буенча Берлҽшкҽн террорлык оешмалары һҽм төркемнҽре 
табылу һҽм туктату буенча махсус көчлҽр хҽрбилҽре һҽм сотруд-никлары инвалидла-
ры булган (хҽбҽрсез югалган) балалары; 

-Дагстан Республикасы территориясендҽ терроризмга каршы көрҽштҽ турыдан-
туры катнашкан эчке эшлҽр органнары, дҽүлҽт янгынга каршы хезмҽте, җинаять-
башкарма системасы хезмҽткҽрлҽренең һҽм хезмҽткҽрлҽренең балалары, хезмҽт 
вазыйфаларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ инвалид булган (хҽбҽрсез югалган) вафат булган 
балалары. 

Оешмага беренче чиратта төзелергҽ хокуклы:  
- инвалид балалар һҽм ата - аналарның берсе инвалид булган балалар; 
- күп балалы гаилҽ балалары; 
- полиция хезмҽткҽрлҽренең балалары, шул исҽптҽн хезмҽт вазыйфаларын 

үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ алынган сҽламҽтлеккҽ зыян килү яки башка зыян килү 
нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булган (вафат булган) полиция хезмҽткҽрлҽренең балалары; 
полициядҽ хезмҽт иткҽн чорда алынган авыру аркасында вафат булган полиция 
хезмҽткҽрлҽренең балалары; полиция хезмҽтеннҽн азат ителгҽн Россия Федерациясе 
граж-данинының балалары; хезмҽт вазифасыннан азат ителгҽн, хезмҽттҽ имгҽнү яки 
башка җҽрҽхҽтлҽр аркасында алынган һҽм полициядҽ алга таба хезмҽт итү 
мөмкинлеген төшереп калдырмаган; хезмҽт вазыйфаларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ 
алынган сҽламҽтлеккҽ имгҽнү яки башка зыян килү аркасында, полициядҽ алган авыру 
нҽтиҗҽсендҽ, бер ел эчендҽ полиция хезмҽткҽрен, Россия Федерациясе гражданын 
эштҽн азат иткҽннҽн соң вафат булган балалар; полиция хезмҽткҽре, Россия 
Федерациясе гражданын тҽрбиялҽгҽн (булган) балалар; 

- хҽрби хезмҽткҽрлҽрнең балалары; 
- җинаять-башкарма системасы органнарында, Янгынга каршы Федераль 

хезмҽттҽ, Россия Федерациясе таможня органнарында, шул исҽптҽн хезмҽт 
вазыйфаларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ алынган имгҽнүлҽр һҽм башка җҽрҽхҽтлҽр 



 

нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булган (үлгҽн) хезмҽткҽрлҽрнең балалары; хезмҽт узган чорда 
алган авыру нҽтиҗҽсендҽ үлгҽн, эштҽн азат ителгҽн яисҽ башка җҽрҽхҽтлҽнү 
нҽтиҗҽсендҽ үлгҽн, хезмҽт вазыйфаларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ алынган һҽм алга 
таба хезмҽт үтү мөмкинлеген булдырмаган; хезмҽт вазыйфаларын үтҽүгҽ бҽйле 
рҽвештҽ алынган сҽламҽтлеккҽ зыян китерүдҽн соң бер ел дҽвамында эштҽн азат 
ителгҽннҽн соң, йҽ хезмҽт үткҽн чорда алынган авыру нҽтиҗҽсендҽ вафат булган 

1.3. Муниципаль хезмҽт " Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
мҽгариф идарҽсе «муниципаль казна учреждениесе һҽм ҽлеге административ 
регламентка 1 нче кушымтада күрсҽтелгҽн мҽгариф оешмалары тарафыннан 
күрсҽтелҽ. 

1.3.1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсе 
урнашкан урын: Азнакай шҽһҽре, Ленин урамы, 23 нче йорт. 

Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсе " МКУ 
эш графигы»: 

Дүшҽмбе-җомга-8.00 дҽн 17.00 сҽгатькҽ кадҽр.  
Шимбҽ, якшҽмбе-ял көннҽре. 
1.3.2. «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ (алга таба - «Ин-

тернет» челтҽре) муниципаль районның рҽсми сайты адресы: http/aznakayevo.tatar.ru 
1.3.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҽгълүмат алынырга мөмкин: 
1) гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү өчен "Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының Мҽгариф идарҽсе" МКУ биналарында урнашкан муниципаль хезмҽтлҽр 
турында визуаль һҽм текстлы мҽгълүмат туплаган мҽгълүмат стендлары аша. 
Мҽгълүмат стендларында урнаштырылган мҽгълүмат пунктларда (подпунк-тларда) 
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҽгълүматны үз эченҽ ала) ҽлеге Регламентның  
1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктлары; 

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района 
http//aznakayevo.tatar.ru; 

3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 
(http://uslugi. tatar.ru/); 
4) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (функциялҽр) бердҽм порталында (http:/ 
www.gosuslugi.ru/); 

5) - «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсе» 
муниципаль казна учреждениесе һҽм оешмага телдҽн мөрҽҗҽгать иткҽндҽ (телефон 
яки шҽхсҽн); 

- "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсе «МКУ 
язма мөрҽҗҽгатендҽ. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат «Азнакай 
муниципаль районы Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсе» МКУ белгече 
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм «Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсе» МКУ биналарында мҽгълүмат 
стендларында мөрҽҗҽгать итүчелҽр белҽн эшлҽү өчен бирелҽ. 

1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге норматив актлар нигезендҽ гамҽлгҽ 
ашырыла: 

Россия Федерациясе Конституциясе («Российская газета», № 7, 21.01.2009); 
Федераль закон, 29.12. «Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында» 2012 елның 

31 декабрендҽге 273 - ФЗ номерлы Федераль закон («Российская газета», 2012 елның 
31 декабрендҽге 303-ФЗ номерлы, 2012 елның 31 декабрендҽге 303-ФЗ номерлы.);  

«Россия Федерациясендҽ ребен-ка хокукларының төп гарантиялҽре турында 
"24.07.1998 ел, № 124-ФЗ Федераль закон (»Российская газета", 05.08.1998 ел, № 147); 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары ту-
рында "2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (»Российская га-
зета", № 202, 08.10.2003 ел); 

«Россия Федерациясе гражданнары мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе турында 
"2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль закон (»Российская газета", № 95, 
2006 елның 5 маендагы 95); 

http://www.gosuslugi.ru/


 

"электрон рҽвештҽ күрсҽтелҽ торган беренче чираттагы дҽүлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽрнең җыелма исемлеген раслау турында «2009 елның 17 декабрендҽге 1993-
р номерлы Россия Федерациясе Хөкүмҽте боерыгы («Российская газета», № 247, 
23.12.2009)); 

«дҽүлҽт йөклҽмҽсе (заказ) яки муниципаль йөклҽмҽ (заказ) урнаштырылган, 
дҽүлҽт яки муниципаль хезмҽтлҽр реестрларына кертелергҽ тиешле һҽм электрон 
формада күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽр исемлеген раслау турында» 25.04.2011 ел, № 
729-р Россия Федерациясе Хөкүмҽте боерыгы («Российская газета», 29.04.2011 ел, № 
93)); 

«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, 
№ 210-ФЗ Федераль закон («Российская газета», 30.07.2010 ел, № 168)); 

РФ Президентының «инвалидларга дҽүлҽт ярдҽменең өстҽмҽ чаралары турында " 
1992 елның 2 октябрендҽге 1157 номерлы Указы («РФ Президенты һҽм Хөкүмҽте 
актлары җыелышы», 05.10.1992, № 14, 1098 ст.); 

РФ Президентының «күп балалы гаилҽлҽргҽ социаль ярдҽм чаралары турында " 
1992 елның 5 маендагы 431 номерлы Указы ("Россия Федерациясе СНД һҽм ВС 
Җыелма басмасы», 14.05.1992, № 19, 1044 ст.); 

"Полиция турында «2011 елның 7 февралендҽге 3-ФЗ номерлы Федераль закон 
("Российская газета», 08.02.2011 № 25); 

"Хҽрби хезмҽткҽрлҽр статусы турында «1998 елның 27 маендагы 76-ФЗ номерлы 
Федераль закон (»Рос-сийская газета", 02.06.1998 ел, № 104); 

Россия Федерациясе Прокуратурасы турында 1992 елның 17 гыйнварындагы 
2202-1 номерлы Закон («Рос-сийская газета», 18.02.1992 ел, № 39); 

"Россия Федерациясендҽ судьялар статусы турында «1992 елның 26 июнендҽге 
3132-1 номерлы Россия Федерациясе Законы («Российская газета», 29.07.1992 ел, № 
170)); 

"Чернобыль-СКА АЭС һҽлакҽте аркасында радиация йогынтысына дучар ителгҽн 
гражданнарны социаль яклау турында «15.05.1991 ел, № 1244-1 Россия Федерациясе 
Законы (»РСФСР СНД һҽм ВС РСФСР Җыелма басмасы", 1991, № 21, 699 ст.); 

«Татарстан Республикасында дҽүлҽт-хосусый партнерлык турында» 2011 елның 1 
августындагы 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы («Республика Татар-
стан», № 156, 05.08.2011)); 

"Янгын куркынычсызлыгы турында «21.12.1994 ел, № 69-ФЗ Федераль закон 
(»Российская газета", 05.01.1995 ел, №3); 

"Башкарма хакимиятнең кайбер федераль органнары хезмҽткҽрлҽренең социаль 
гарантиялҽре һҽм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгҽрешлҽр кертү 
турында «30.12.2012 № 283-ФЗ Федераль закон (»Российская газета", 11.01.2013 № 
3)); 

«Россия Федерациясе Төньяк-Кавказ регионы территориясендҽ терроризмга 
каршы операциялҽрдҽ катнашучы һҽм хокук тҽртибен һҽм иҗтимагый иминлекне 
тҽэмин итүче федераль башкарма хакимият органнары хезмҽткҽрлҽренҽ һҽм 
хҽрбилҽргҽ гарантиялҽр һҽм компенсациялҽр турында» 09.02.2004 ел, № 65 Россия 
Федерациясе Хөкүмҽте карары («Российская газета», 13.02.2004 ел, №28); 
 "Дагстан Республикасы территориясендҽ терро-ризмга каршы көрҽштҽ турыдан-
туры катнашкан һҽм һҽлак булган (хҽбҽрсез югалган) һҽлак булган хҽрби хезмҽткҽрлҽр 
һҽм эчке эшлҽр органнары, дҽүлҽт янгынга каршы хезмҽте, уто-җитез-башкарма си-
стемасы хезмҽткҽрлҽре гаилҽлҽре ҽгъзаларын социаль яклау буенча өстҽмҽ чаралар 
турында «1999 елның 25 августындагы 936 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмҽте 
карары (»Российская газета", 31.08.1999 ел, №169 ел)); 
 «Мҽгариф турында» 2013 елның 30 августындагы 1014 номерлы Россия Феде-
рациясе Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгы боерыгы («Российская газета», № 238, 2013 
елның 23 октябрендҽге 238)); 

ТР Азнакай муниципаль районы муниципаль берҽмлеге Уставы. 
1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 



 

техник хата-муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм 
доку-ментка кертелгҽн мҽгълүматларның (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры 
килмҽвенҽ китергҽн хата (описка, мөһер, грамматик яки арифме-тик хата яисҽ мондый 
хата), документлардагы мҽгълүматларга нигезлҽнеп, белешмҽлҽр кертелде. 

Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - 
гариза) белҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, 
№210-ФЗ Федераль законның 2 статьясындагы 2 пункты). Гариза стандарт бланкта (2 
нче кушымта) тутырыла. 



 

2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

Муниципаль хезмәт күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 
Стандартка таләпләр эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки таләпне бил-

геләүче норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү исеме Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү оешмаларында (балалар бакчалары) 
төп гомуми белем бирүне гамҽлгҽ ашыручы балаларны исҽпкҽ алу 
һҽм аларга күчерү. 

Татарстан Республикасы мҽгариф һҽм 
фҽн министрлыгының «урта гомуми бе-
лем бирү буенча төп гомуми белем бирү 
программалары-белем бирү программа-
лары буенча белем бирү эшчҽнлеген 
оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыру тҽртибен 
раслау турында " 2013 ел, 30 август, 
1014 нче карары» 

2.2. Турыдан-туры муниципаль хезмҽт 
күрсҽтүче җирле үзидарҽ башкарма-боеру 
органы исеме 

Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсе «МКУ һҽм ҽлеге Адми-
ни-регламентка 1 нче кушымтада күрсҽтелгҽн мҽгариф органы-
зациялҽр белҽн. 

 Муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен җаваплы вазыйфаи зат 
булып «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
мҽгариф идарҽсе» муниципаль учреждениесе (алга таба-
вҽкалҽтле хезмҽткҽр) хезмҽткҽрлҽре тора. 

 
"Россия Федерациясендҽ мҽгариф ту-
рында «2012 елның 29 декабрендҽге 273 
- ФЗ номерлы Федераль закон» 

2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
нҽтиҗҽлҽренең тасвирламасы 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булып баланы 
мҽктҽпкҽчҽ белем бирү (балалар бакчасы) буенча төп гомуми бе-
лем бирү программасын гамҽлгҽ ашыручы белем бирү оешмала-
рына күчерү тора. 

Татарстан Республикасы мҽгариф һҽм 
фҽн министрлыгының «урта гомуми 
белем бирү буенча төп гомуми белем 
бирү программалары-белем бирү 
программалары буенча белем бирү 
эшчҽнлеген оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыру 
тҽртибен раслау турында " 2013 ел, 30 
август, 1014 нче карары» 

2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы, шул 
исҽптҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ 
катнашучы оешмаларга мөрҽҗҽгать итү 
зарурлыгын исҽпкҽ алып, туктатылу 
мөмкинлеге Россия Федерациясе законнары 
белҽн каралган очракта муниципаль хезмҽт 
күрсҽтүне туктатып тору срогы 

- исҽпкҽ алу өлешендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү дҽүлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр порталында гариза тутырганнан яки 
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының бер тапкыр 
Алу Идарҽсе кҽгазьдҽ гариза тутырганнан соң гамҽлгҽ ашырыла»; 

- балаларны оешмага күчерү өлешендҽ-гариза бирүченең 
оешмага җибҽрү турында хҽбҽр иткҽннҽн соң 4 айга кадҽр. 

 

2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен 
законнар һҽм башка норматив хокукый 
актлар, шулай ук мөрҽҗҽгать итүче 
тарафыннан тапшырылырга тиешле 
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү өчен кирҽкле 
һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр, аларны алу 
ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, 
аларны тапшыру тҽртибе нигезендҽ кирҽкле 

- баланың фамилиясе, исеме, атасының исеме; 
- баланың туган көне; 
- туу турында мҽгълүматлар; 
- фактик яшҽү урыны (адресы); 
-ҽнисенең, ҽтисенең яки законлы вҽкиллҽрнең исеме, атасының 
исеме, электрон почта адресы, элемтҽ өчен телефон номеры; 
-ата-ана шҽхесен раслаучы документ (законлы вҽкил)); 
- баланы мҽгариф оешмасына күчерү буенча ташламалар булу 

Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм 
фҽн министрлыгының 30.08.2013 елның 
1014 № -лы боерыгы «мҽктҽпкҽчҽ белем 
бирү буенча төп гомуми белем бирү про-
граммалары буенча белем бирү эшчҽн-
леген оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыру 
тҽртибен раслау турында» 



 

документларның тулы исемлеге турында мҽгълүмат; 
- баланың сҽламҽтлеге буенча ихтыяҗы; 
- телҽгҽн бер оешма; 
- төркемдҽ Тҽрбия һҽм белем алуның желаемый теле; 
- баланы оешмага кабул итүнең көтеп алынган датасы; 
- телҽгҽн оешмада урын булмаганда, башка балалар бакчасы 
тҽкъдиме белҽн килешмҽ; 
- Бала СНИЛСы, ата-ана (законлы вҽкил). 
2. Органга-зациягҽ кабул итү өчен кирҽкле документлар исемлеге: 
- оешма җитҽкчесе исеменҽ ата-аналарның (законлы вҽкил-
лҽрнең) язма гаризасы; 
- билгелҽнгҽн үрнҽктҽге медицина бҽялҽмҽсе; 
- ата-ананың (ат вҽкиллҽре өчен) шҽхесен раслаучы документ; 
- психологик-медик-педагогик комиссия бҽялҽмҽсе (баланы ком-
пенсациялҽүче һҽм катнаш юнҽлешле төркемгҽ кабул иткҽндҽ) 

2.6. Җирле үзидарҽ дҽүлҽт органнары һҽм 
башка оешмалар карамагында булган һҽм 
гариза бирүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы 
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен норматив 
хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле 
документларның тулы исемлеге 

- бала туу турында таныклык 
ташламаларны раслаучы документлар: 
- күп балалы гаилҽ балалары; 
- Чернобыль АЭСындагы һҽлакҽт аркасында радиация 
йогынтысына дучар ителгҽн гражданнарның балалары; 
инвалид балалар; 
- бер генҽ булса да ата-ана инвалид булган гаилҽлҽр 

 

2.7. Норматив хокукый актларда каралган 
очракларда Килештерү хезмҽт күрсҽтү өчен 
талҽп ителгҽн һҽм муниципаль хезмҽт 
күрсҽтүче орган тарафыннан гамҽлгҽ 
ашырыла торган дҽүлҽт хакимияте 
органнары (җирле үзидарҽ органнары) һҽм 
аларның структур бүлекчҽлҽре Исемлеге 

Килешү талҽп ителми  

2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен 
кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш 
тарту өчен нигезлҽрнең тулы исемлеге 

исҽпкҽ алу өлешендҽ:  
- оештыру эшенҽ кабул ителҽ торган балаларның максималь яше 
арту; 
оешмага кабул итү өлешендҽ:  

- «Электрон балалар бакчасы» системасында баланы оешмага 
җибҽрү турында мҽгълүмат булмавы. 

"Россия Федерациясендҽ мҽгариф ту-
рында «2012 елның 29 декабрендҽге 273 
- ФЗ номерлы Федераль закон» 

2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып 
тору яки бирүдҽн баш тарту өчен 
нигезлҽрнең тулы исемлеге 

1) исҽпкҽ кую өлешендҽ: 
- бала туу турында таныклыкны идентификациялҽү процедурасы-
на каршы булган дөрес булмаган (җитҽрлек булмаган) 
мҽгълүматлар бирү; 
- оештыру эшенҽ кабул ителҽ торган балаларның максималь яше 
арту; 

"Россия Федерациясендҽ мҽгариф ту-
рында «2012 елның 29 декабрендҽге 273 
- ФЗ номерлы Федераль закон» 
Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм 
фҽн министрлыгының 30 авгу-ст 2013 
елның 1014 № -лы боерыгы «мҽктҽпкҽчҽ 



 

- тел тҽрбия һҽм белем бирү, тел, тҽрбия һҽм укыту телҽгҽн 
оешмада тиешле талҽплҽргҽ туры килмҽү; 
2) оешмага кабул итү өлешендҽ: 
- «Электрон балалар бакчасы» системасында баланы оешмага 
җибҽрү турында мҽгълүмат булмау; 
- бала янына бару өчен медицина каршы килмҽү билгелҽре булу; 

- муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында ата-аналар 
(законлы вҽкиллҽр) гаризасы. 

белем бирү буенча төп гомуми белем 
бирү программалары-белем бирү 
эшчҽнлеген оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыру 
рядкасын раслау турында» 

2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн өчен 
алына торган дҽүлҽт пошлинасы яки башка 
түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре 

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
 

"Россия Федерациясендҽ мҽгариф ту-
рында «2012 елның 29 декабрендҽге 273 
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2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен 
кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽт 
күрсҽтүлҽр өчен түлҽү алу тҽртибе, күлҽме 
һҽм нигезлҽре, шул исҽптҽн мондый түлҽү 
күлҽмен исҽплҽү методикасы турында 
мҽгълүматны да кертеп 

Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽт күрсҽтү талҽп ителми  

2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында 
сорау биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽт күрсҽтү 
нҽтиҗҽлҽрен алганда чиратның максималь 
вакыты 

Шҽхси кабул итүне чиратта көтү вакыты 15 минуттан артмаска 
тиеш. Ҽгҽр хезмҽт пенсионерларга бирелҽ икҽн, инва-лидам, 
килҽсе мөрҽҗҽгать итүченең көтү (хезмҽт күрсҽтү) вакыты 30 ми-
нутка кадҽр озайтылырга мөмкин. 

Мөрҽҗҽгать иткҽн барлык кешелҽрне кабул итү эш көне 
тҽмамланырга 1 сҽгатьтҽн дҽ соңга калмыйча тҽэмин ителергҽ 
тиеш. 

 

2.13. Мөрҽҗҽгать итүченең муниципаль 
хезмҽт күрсҽтү турында соравын, шул 
исҽптҽн электрон формада да теркҽү вакыты 

"Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
мҽгариф идарҽсе» МКУ мөрҽҗҽгать итүченең шҽхси мөрҽҗҽга-
тендҽ исҽпкҽ кую турындагы гаризаны теркҽү, мөрҽҗҽгать иткҽн 
көннҽн алып, 1 эш көне дҽвамында, административ регламентның 
III бүлегендҽ каралган тҽртиптҽ башкарыла. 

 Алдан теркҽлү гариза бирүченең мөрҽҗҽгать иткҽн вакыттан 
алып 1 эш көне дҽвамында, административ регламентның III бүле-
гендҽ каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган 
биналарга, гариза бирүчелҽрне көтү һҽм 
кабул итү урынына, шул исҽптҽн ҽлеге 
объектларның инвалидлар өчен үтемлелеген 
тҽэмин итүгҽ, инвалидларны социаль яклау 
турында Россия Федерациясе законнары 
нигезендҽ, мондый хезмҽтлҽр күрсҽтү 
тҽртибе турында визуаль, текст һҽм 
мультимедияле мҽгълүмат урнаштыру һҽм 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгын сүндерү систе җиһазлан-
дырылган биналарда һҽм биналарда-Минем һҽм янгын сүндерү 
системасы, документларны рҽсмилҽштерү өчен кирҽкле җиһазлар, 
мҽгълүмати стендлар белҽн башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ме-стасына 
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы керү-бинага 
чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итү). 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү Рҽте турында визуаль, текст һҽм 
мультимедиа мҽгълүматы гариза бирүчелҽр өчен уңайлы урын-

 



 

рҽсмилҽштерүгҽ талҽплҽр нарда, шул исҽптҽн инвалидларның мөмкинлеклҽре чиклҽнгҽн 
урыннарда урнаштырыла 

2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең һҽркем 
өчен мөмкин булуы һҽм сыйфаты 
күрсҽткечлҽре, 

- документларны кабул итү һҽм карау срокларын үтҽү; 
- муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу вакытын үтҽү; 

- муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен җаваплы вазыйфаи затлар 
тарафыннан кылынган муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең админи-
стратив регламентларын бозуга прецедентлар (нигезле шикаять-
лҽр) булу. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау биргҽндҽ 
һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затның һҽм 
мөрҽҗҽгать итүченең бер тапкыр үзара-гамҽллҽре күз алдында 
тотыла. Үзара тҽэсир итешүнең озынлыгы регламент белҽн бил-
гелҽнҽ. 

 

2.16. Электрон формада муниципаль хезмҽт 
күрсҽтү үзенчҽлеклҽре 

Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон рҽвештҽ күрсҽтү Татар-
стан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталын-
да башкарыла (https://uslugi.tatar.ru). 

 "Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 
күрсҽтүне оештыру турында «2010 ел-
ның 27 июнендҽге 210-ФЗ номерлы Фе-
дераль закон» 

2.17. Запрещается требовать от заявителя 1) муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ бҽйле рҽвештҽ барлыкка 
килҽ торган мөнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый 
актлар белҽн тҽкъдим итү яисҽ гамҽлгҽ ашыру каралмаган 
гамҽллҽр, документлар һҽм мҽгълүмат тапшыру яисҽ гамҽлгҽ 
ашыру; 

2) Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Россия 
Федерациясе субъектларының норматив хокукый актлары, Россия 
Федерациясе субъектларының норматив хокукый актлары, 
муниципаль хокукый актлары нигезендҽ муниципаль хезмҽтлҽр 
күрсҽтүче органнар, башка дҽүлҽт оешмалары, җирле үзидарҽ 
органнары яисҽ ведомство буйсынуындагы дҽүлҽт органнары яисҽ 
җирле үзидарҽ органнары карамагында булган муниципаль хезмҽт 
күрсҽтүлҽр өчен түлҽү гариза бирүче тарафыннан кертүлҽрне 
раслый торган документлар һҽм мҽгълүмат, шул исҽптҽн, Россия 
Федерациясе субъектларының норматив хокукый актлары, 
муниципаль хокукый актлар нигезендҽ, «дҽүлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 27.07.2010 елдагы 210-ФЗ 
номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 6 өлеше белҽн 
билгелҽнгҽн документлар исемлеге. Мөрҽҗҽгать итүче ҽлеге до-
кументларны һҽм мҽгълүматны үз инициативасы буенча муници-
паль хезмҽтлҽр күрсҽтүче органга тапшырырга хокуклы; 

3) «дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру 
турында "2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 9 статьясындагы 1 өлешендҽ күрсҽтелгҽн дҽүлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру һҽм муниципаль 

 



 

хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендҽге 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 өлешендҽ 
күрсҽтелгҽн хезмҽтлҽр күрсҽтүдҽн һҽм хезмҽт күрсҽтүлҽрне 
резуль-татага бирелҽ торган документларны һҽм мҽгълүматны 
алудан тыш, муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрне»; 

4) муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен кирҽкле документларны 
кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ, 
түбҽндҽге очраклардан тыш, документларның һҽм мҽгълүматның 
булмавы һҽм (яисҽ) дөрес булмавы һҽм (яисҽ) булмавы 
күрсҽтелмҽгҽн булуы: 

а) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гаризаны башта 
тапшырганнан соң, муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ кагылышлы 
норматив хокукый актлар талҽплҽрен үзгҽртү; 

б) муниципаль хезмҽт күрсҽтүне алдан кую өчен кирҽкле до-
кументларны кабул итүдҽн баш тартканнан соң гариза бирүче 
биргҽн муници-паль хезмҽт күрсҽтү турындагы гаризада хаталар 
булу яки муници-паль хезмҽт күрсҽтү һҽм элек тҽкъдим ителгҽн 
документларның ком-паль пакетына кертелмҽгҽн документларда; 

в) Муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен кирҽкле документларны 
кабул итүдҽн баш тартканнан соң яки муниципаль хезмҽт 
күрсҽтүдҽн баш тарткач, документларның гамҽлдҽ булу срогы бетү 
яисҽ ин-формацияне үзгҽртү; 

г) «дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру 
турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендҽ каралган оешма 
хезмҽткҽренең муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи 
заты, муниципаль хезмҽткҽренең, күпфункцияле үзҽк 
хезмҽткҽренең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче хаталы яисҽ хокукка 
каршы эш (гамҽл кылмау) фактын (билгелҽрне), беренчел баш 
тартканда, муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен кирҽкле 
документларны кабул итүдҽн баш тартканда, яисҽ муниципаль 
хезмҽт күрсҽтүдҽ, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесе, 
муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен кирҽкле документларны кабул 
итүдҽн баш тарткан очракта күпфункцияле үзҽк җитҽкчесе яки 
«дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында " 
27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 
1.1 өлешендҽ каралган оешма җитҽкчесе имзасы белҽн гариза 
бирүчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук китерелгҽн уңышсызлыклар өчен 
гафу үтенҽлҽр.» 



 

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ-

техник процедураларны электрон формада башкару үзенчәлекләре 
 
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау 
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала: 
– «Электрон балалар бакчасы» автоматлаштырылган мҽгълүмат системасында 

(алга таба-Система) исҽпкҽ кую өчен гариза бирү (теркҽлү)); 
- оешмага юнҽлеш; 
- оешмага кабул итү. 
3.1.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча гамҽллҽр блок-схемасы 3 нче кушымтада 

күрсҽтелгҽн. 
3.2. Гариза бирүчегҽ консультация бирү 
3.1. Оешмага урнашу буенча исҽпкҽ алу өчен ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) өчен 

гариза тутыру гамҽлгҽ ашырыла: 
- Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша 

(https://uslugi.tatar.ru/); 
- дҽүлҽт хезмҽтлҽренең бердҽм порталы аша (https://beta.gosuslugi.ru/ ); 
- "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсе «МКУГА 

шҽхси мөрҽҗҽгать иткҽндҽ. 
Гаризаларны кабул итү һҽм аны теркҽү системада бөтен ел дҽвамында гамҽлгҽ 

ашырыла. 
"Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсенҽ" МКУ 

мөрҽҗҽгатендҽ ҽлеге гаризаларны системага «Азнакай муниципаль районы мҽгариф 
идарҽсе " МКУ боерыгы белҽн билгелҽнгҽн вҽкалҽтле хезмҽткҽр кертҽ. Ҽлеге 
мҽгълүматларны кертү гариза бирүченең мөрҽҗҽгатеннҽн соң 1 эш көне эчендҽ гамҽлгҽ 
ашырыла. 

Гариза тутырганда ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ 
ризалык бирҽ (административ регламентка 2 нче кушымта). 

3.1.2. Системаны исҽпкҽ кую өчен гариза биргҽндҽ, кертелгҽн туу турында 
таныклыкның корректлыгын кире кайтару гамҽлгҽ ашырыла. Ҽгҽр мҽгълүматлар дөрес 
булмаса, яки юк икҽн, системада гариза бирү «Подтвер-Документлар көтүе»дигҽн статус 
бирелҽ. Бу очракта мөрҽҗҽгать итүчегҽ документларны раслау өчен» Азнакай 
муниципаль районы Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсе «муниципаль бюджет 
учреждениесенең кабул итү сҽгатьлҽрендҽ булырга кирҽк. Гариза бирүченең 
документларын раслаганнан соң, вҽкалҽтле хезмҽткҽр документларны раслаучы көннҽн 
алып 1 эш көне эчендҽ гаризага гариза биргҽн көннҽн «теркҽлгҽн» статусы бирҽ. 

3.3. Гариза законлы вҽкил (опекун, попечите-лем) биргҽн очракта, системада гариза " 
опека (попечительлек) раслау»дигҽн статус ала. Бу очракта гариза бирүчегҽ опека 
(попечительлек) турындагы документны раслау өчен " Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсе «МКУ килергҽ кирҽк. Гариза бирүче 
документларын раслаганнан соң, вҽкалҽтле хезмҽткҽр гариза биргҽн көннҽн соң 
«теркҽлгҽн» статусын раслый. 

3.4. Ҽгҽр мөрҽҗҽгать итүче оешмага чираттан тыш, беренче чиратта керү хокукына 
ия булса, аның гаризасына «документларны раслау»статусы бирелҽ. Мөрҽҗҽгать итүчегҽ 
«Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсе» муниципаль 
казна учреждениесендҽ ташламаны раслаучы документның оригиналын, шулай ук аның 
күчермҽсен, ташламаларны раслаучы документлардан тыш, тҽкъдим итҽргҽ кирҽк: 

- күп балалы гаилҽ балалары; 
- Чернобыль АЭСындагы һҽлакҽт аркасында радиация йогынтысына дучар ителгҽн 

https://uslugi.tatar.ru/
https://beta.gosuslugi.ru/


 

гражданнарның балалары; 
- инвалид балалар; 
- бер генҽ булса да ата-ана инвалид булган гаилҽлҽр. 
Ташламаны раслаучы документ күчермҽсе " Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мҽгариф идарҽсе «МКУДҼ саклана. 
Гариза бирүче документларын раслаганнан соң, вҽкалҽтле хезмҽткҽр Документлар 

расланганнан соң, 1 эш көне эчендҽ гаризага гариза бирү датасыннан «теркҽлгҽн» стату-
сын бирҽ. 

Ҽгҽр кирҽк бары тик раслау ташламалар мөрҽҗҽгать итүченең, гариза реги-
стрируется системада гомуми нигезлҽрдҽ кадҽр раслау ташламалар. 

Ташламаның гамҽлдҽ булу срогы чыкканнан соң, мөрҽҗҽгать итүчегҽ оешмага 
чираттан тыш яки беренче чиратта кабул итү хокукын беркетергҽ кирҽк. 

4.2. Теркҽлгҽн гаризага шҽхси идентификация номеры бирелҽ. Гариза статусын һҽм 
мөрҽҗҽгать итүченең чиратлылыгын Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр Порталы аша тикшерергҽ мөмкин https://uslugi.tatar.ru бала туу турында 
таныклык мҽгълүматлары буенча (серия һҽм номер) яки индивидуаль идентификация 
номеры буенча, дҽүлҽт хезмҽтлҽре бердҽм порталы аша https://beta.gosuslugi.ru/ 
Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советы Рҽисе урынбасарлары, Татарстан Республикасы 
Дҽүлҽт Советы Секретаре, Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советы Аппаратының 
комитет рҽислҽре һҽм идарҽ җитҽкчелҽре катнашында киңҽшмҽ 

4.1.2. Исҽпкҽ куелганда гариза бирүче баланы кабул итү өчен бер оешманы 
күрсҽтергҽ хокуклы. 

4.7. Шҽхси идентификация номеры гаризасына тапшырылганнан соң телҽгҽн 
оешманы мөрҽҗҽгать итүченең гаризасы буенча алмаштыру рөхсҽт ителҽ. Гариза бирүче 
телҽгҽн оешманы телҽге булган оешманың урнашу урыны буенча мҽгариф идарҽсе 
органнарына алмашка гариза бирҽ. Исҽпкҽ алу датасы шул ук вакытта саклана. 

Шулай ук гариза бирүче телҽгҽн оешманы дҽүлҽт хезмҽтлҽренең бердҽм порталы 
аша үзгҽртҽ ала https://beta.gosuslugi.ru/. 

1.2.8. Вҽкалҽтле хезмҽткҽр гариза биргҽн көннҽн алып 5 эш көне эчендҽ граждан 
гаризасына кертелгҽн хаталарны бетерү максатында тиешле төзҽтмҽлҽр кертергҽ 
хокуклы (бала, туу датасы, туу турында таныклык реквизитлары һ.б.). Ҽлеге сроктан соң 
үзгҽрешлҽр кертү вҽкалҽтле вҽкил гаризасы буенча система администраторы 
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

3.2.9. Мөрҽҗҽгать итүченең бала 8 яшькҽ җиткҽн учетка кую турындагы белдерүе 
вҽкалҽтле хезмҽткҽр тарафыннан «архивная»статусына бирелҽ. 

3.10. Баланы исҽпкҽ кую һҽм кабул итү рөхсҽт ителҽ, элек үк исҽпкҽ куелган, ирекле 
урыннар булган авыл оешмасына. Гариза " Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының мҽгариф идарҽсенҽ «тапшырыла. Телҽге булган оешмага беренчел гариза 
буенча чират саклана. 

3.2.11. Яңа оешмалар системага вҽкалҽтле хезмҽткҽр гаризасы буенча система 
администраторы тарафыннан кертелҽ.  

3.3. Комплектлау. 
3.3.1. Оешма комплектлаштыру башланырга 30 календарь көн кала «Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсе» муниципаль бюджет 
учреждениесендҽ килҽсе уку елында балаларның һҽр яшь категориясе (планлы 
төркемнҽр) нигезендҽ төркемнҽрдҽ буш урыннар саны турында белешмҽлҽр тапшыра). 

3.3.2. Оешмаларны чираттагы уку елына комплектлау агымдагы елның 1 июненнҽн 
31 августка кадҽр чираттагы уку елына расланган төркемнҽр һҽм буш урыннар саны 
белҽн гамҽлгҽ ашырыла. Комплек-товарда балалар яше агымдагы елның 1 сентябренҽ 
исҽплҽнҽ. 

https://beta.gosuslugi.ru/


 

Уку елы дҽвамында буш урыннар булганда, оешмалар административ регламентның 3 
пунктында каралган тҽртип нигезендҽ комплектлана. 
 1.3.3. Комплектлаштыру нҽтиҗҽлҽре турында гражданнарга мҽгълүмат " Азнакай 
муниципаль районы Башкарма комитетының бер тапкырлау Идарҽсе «МКУ мҽгълүмати 
стендларында урнаштырыла. 
 4.4. Оешмалар тарафыннан гражданнарның гаризаларын комплектлаштырганда 
вҽкалҽтле хезмҽткҽрлҽр тарафыннан бер эш көненнҽн дҽ артмаска мөмкин. 
 3.4. Юнҽлеш һҽм оешмага кабул итү. 

3.4.1. Мөрҽҗҽгать итүченең чираты якынлашканда һҽм тиешле яшь төркемендҽ 
урыннар булганда, телҽгҽн оешмада гариза бирү өчен «ДООГА җибҽрелде»дигҽн статус 
бирелҽ. Ҽлеге статусны бирү турындагы хҽбҽр Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм му-
ниципаль хезмҽтлҽр Порталында, дҽүлҽт хезмҽтлҽренең бердҽм порталында күрсҽтелҽ. 

3.4.2. Мөрҽҗҽгать итүче «ДООГА җибҽрелде» статусы бирелгҽннҽн соң 30 календарь 
көнгҽ кадҽр баланы кабул итүне раслау өчен оешмага килергҽ тиеш. 

3.4.3. Оешма җитҽкчесе гариза бирүченең баланы кабул итү турындагы гариза белҽн 
мөрҽҗҽгать иткҽннҽн соң 1 эш көне дҽвамында " килешү төзү»дигҽн статус бирҽ. 

Гариза бирүче «килешү төзү» статусы бирелгҽн көннҽн бер ай эчендҽ оешмага 
килешү төзү өчен килергҽ тиеш. 

3.4.4. Ҽгҽр мөрҽҗҽгать итүче бала җибҽргҽн оешманы канҽгатьлҽндермҽсҽ, 
мөрҽҗҽгать итүче ҽлеге оешмага җибҽрүдҽн баш тарта. Гаризага «теркҽлгҽн»статусы 
бирелҽ. Исҽпкҽ куелу датасы шул ук вакытта кимеми. Мөрҽҗҽгать итүченең җибҽрүдҽн 
баш тарту турында мөрҽҗҽгать иткҽн көннҽн дҽ иртҽрҽк булмаган датага кабул итү 
вакыты үзгҽртелҽ. 

Тҽкъдим ителгҽн оешмага җибҽрүдҽн баш тарту «Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсенҽ» Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының мҽгариф идарҽсе «МКУ тарафыннан билгелҽнгҽн форма буенча язмача 
мөрҽҗҽгать иткҽндҽ рҽсмилҽштерелҽ. 

3.4.5. Гариза бирелгҽннҽн соң оешмага гариза бирелмҽгҽн очракта, «ДОО» статусын 
бирү вакыты эчендҽ, 3.5.2 п.билгелҽнгҽн. Административ регламент, гариза бирүчегҽ 
муниципаль хезмҽт күрсҽтү туктатыла. Системада гариза бирү статусы бирелҽ «килмҽде. 

3.4.6. Ҽгҽр гариза бирүче хезмҽт алу телҽген раслый икҽн, гаризага 
«теркҽлгҽн»статусы бирелҽ. Исҽпкҽ куелу датасы шул ук вакытта үзгҽрми-ся. Ҽгҽр 
мөрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартса, присваяның гаризасына 
«хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартылган»статусы бирелҽ. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш 
тарту яки раслау яшҽү урыны буенча мҽгариф идарҽсе органнарына «Азнакай 
муниципаль районы Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсе " МКУ билгелҽнгҽн форма 
буенча шҽхси мөрҽҗҽгать иткҽндҽ язмача рҽсмилҽштерелҽ. Расланган очракта 
мөрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт алуга ихтыяҗларын раслаучы көннҽн дҽ иртҽрҽк 
булмаган вакытка кабул итү датасын үзгҽртү башкарыла. 

3.4.7. Ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) белҽн килешү төзегҽннҽн соң, оешма шоферы 
1 эш көне дҽвамында килешү реквизитлары системасына кертҽ һҽм гаризаны 
«мҽктҽпкҽчҽ белем бирү системасына күчерҽ»статусы бирҽ. 

Баланы карау һҽм карау өчен ата-аналар түлҽве гариза биргҽн көннҽн «мҽктҽпкҽчҽ 
белем бирү учреждениесенҽ күчерелҽ»дигҽн статус бирелҽ. 

3.4.8. Килешү төзү өчен билгелҽнгҽн вакытка гариза бирелмҽгҽн очракта оешма 
җитҽкчесе гаризага «килмҽде»дигҽн статус бирҽ. 

 Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар «шартнамҽ төзү " статусы 
бирелгҽн көннҽн алып айлык срокны исҽплҽгҽннҽн соң 1 эш көне эчендҽ гамҽлгҽ 
ашырыла. 



 

3.4.9. Ҽгҽр гариза бирүче хезмҽт алу телҽген раслый икҽн, гаризага 
«теркҽлгҽн»статусы бирелҽ. Исҽпкҽ куелу датасы шул ук вакытта үзгҽрми-ся. Расланган 
очракта мөрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт алуга ихтыяҗларын раслаучы көннҽн дҽ 
иртҽрҽк булмаган вакытка кабул итү датасын үзгҽртү башкарыла. 

Ҽгҽр мөрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартса, гаризага «хезмҽт 
күрсҽтүдҽн баш тартылган " статусы бирелҽ. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту " 
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсе «МКУ 
тарафыннан билгелҽнгҽн форма буенча яшҽү урыны буенча мҽгариф идарҽсе 
органнарына шҽхси мөрҽҗҽгать иткҽндҽ язмача рҽсмилҽштерелҽ. 

3.4.10. Компенсациялҽүче һҽм сҽламҽтлҽндерү юнҽлешендҽге төркемгҽ сҽламҽтлек-
кҽ ихтыяҗ күрсҽтелгҽн балалар җибҽрелҽ. 

Баланы билгеле бер вакытка компенсациялҽүче яки сҽламҽтлҽндерү юнҽлешендҽге 
төркемгҽ җибҽргҽндҽ (вакытлыча, медицина ҽфьюнына яки психологик-медицина-
педагогик комиссиясе бҽялҽмҽсе нигезендҽ) юнҽлешкҽ " вакытлы кабул итү»билгесе 
куела. 

Баланың гаризасы исҽпкҽ куелуның беренче датасы белҽн чиратта саклана.  
Ҽгҽр бала компенсациялҽүче яки сҽламҽтлҽндерү юнҽлешендҽге төркемгҽ юллама 

вакытында башка оешмага килгҽн икҽн, оешма җитҽкчесе махсус төркемдҽ булу вакыты 
күрсҽтелгҽн баланы вакытлыча күчерҽ. 

3.4.11. Сҽламҽтлек мөмкинлеклҽре чиклҽнгҽн балаларны, инвалид балаларны 
компенсациялҽүче һҽм катнаш юнҽлешле төркемнҽргҽ күчерү психологик-медик-педагогик 
комиссия бҽялҽмҽсе нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.5. Ата-аналар гаризасы буенча баланы бер оешмадан икенчесенҽ күчерү рөхсҽт 
ителҽ. 

Баланы бер оешмадан икенчесенҽ күчерү өчен гариза телҽгҽн оешманың урнашу 
урыны буенча мҽгариф идарҽсе органнарына тапшырыла. 

Ҽгҽр мөрҽҗҽгать итүче оешмага чиратсыз, беренче чиратта кабул ителергҽ хокуклы 
булса, мөрҽҗҽгать итүчегҽ» Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
мҽгариф идарҽсенҽ " ташламаны арттыручы документларны, шулай ук аларның 
күчермҽлҽрен тапшырырга кирҽк. 

3.5.1. Ҽлеге гаризаны системага керткҽндҽ, ата-аналар тарафыннан тиешле гариза 
бирү датасы тапшырыла. Оешмалар баланы бер оешмадан икенчесенҽ күчерү өчен 
гаризалар гомуми чират тҽртибендҽ карала. 
Балаларны бер оешмадан икенчесенҽ күчеркҽндҽ ташламалы категория балалары 
федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка законга кагылышлы 
норматив хокукый актлар белҽн билгелҽнгҽн ташламалардан файдалана. 
 3.5.2. Гражданнар гаризалары буенча (ике кызыксынган яктан да) төрле оешмалар-
ның бер яшь категориясе төркемнҽренҽ йөрүче ике бала урыны белҽн алмашырга рөхсҽт 
ителҽ. Гаризалар оешмалар урнашкан урын буенча район мҽгариф бүлеклҽренҽ 
(идарҽлҽренҽ) тапшырыла. 

 3.5.3. Оешма эшчҽнлеген бетерү яки туктатып тору очрагында тҽрбиялҽнүчелҽр 
башка оешмаларга чираттан тыш тҽртиптҽ күчерелҽ. 

 3.5.4. Бала бакчадан күчерелгҽн очракта, тиешле боерык теркҽлгҽн көннҽн соң 1 эш 
көне эчендҽ оешма җитҽкчесе гаризада "Отчислен" статусын бирҽ. 

   3.6. Ҽгҽр мөрҽҗҽгать итүче оешмага чиратсыз, беренче чиратта кабул ителергҽ 
хокуклы булса, мөрҽҗҽгать итүчегҽ» Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
мҽгариф идарҽсенҽ " ташламаны раслаучы документларны, шулай ук аларның 
күчермҽлҽрен тапшырырга кирҽк. 



 

   3.6.1. Балаларны бер оешмадан икенчесенҽ күчеркҽндҽ ташламалы категория ба-
лалары федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка законга кагы-
лышлы норматив хокукый актлар белҽн билгелҽнгҽн ташламалардан файдалана. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 
 

4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту 
гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерү, муниципаль 
хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле үзидарҽ органы вазыйфаи 
затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽү үз эченҽ ала. 

Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып 
тора: 

1) муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү һҽм 
килештерү. Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора; 

2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерү; 
3) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽйлҽнҽсендҽге-чокырның 

үтҽлешен тикшереп тору. 
Контроль тикшерүлҽр план нигезендҽ (җирле үзидарҽ органы эшенең еллык яки 

еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга мөмкин. 
Тикшерүлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекслы тикшерүлҽр) белҽн 
бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мөрҽҗҽгать итүченең конкрет мөрҽҗҽгате 
буенча. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру һҽм 
карарлар кабул итү максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт 
күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедураларда 
билгелҽнгҽн гамҽллҽр үтҽлешен тикшереп тору, Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча эшне 
оештыру өчен җаваплы палата рҽисе, шулай ук палата белгечлҽре тарафыннан 
башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле үзи-
дарҽ органының структур бүлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында ни-
гезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза-телҽү хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе Закон чыгару кодексы 
нигезендҽ җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе мөрҽҗҽгать итүчелҽрнең мөрҽҗҽгатьлҽрен 
вакытында карап тикшермҽгҽн өчен җавап тота. 

Җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе урынбасары) 
ҽлеге Ре-гламент бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрнең вакытында һҽм 
(яки) кирҽкмҽгҽн-яраксызлыгы өчен җавап бирҽ. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла 
торган) карарлар һҽм гамҽллҽр өчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль 
хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 
оешмалары тарафыннан контрольдҽ тоту муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ па-лаата 
эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм мөрҽҗҽгатьлҽрне 
(шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап тикшерү мөмкинлеге турында тулы, актуаль һҽм 
ышанычлы мҽгълүмат алу юлы белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

 



 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, шулай ук вазыйфаи затларның, 

муниципаль хезмәткәрләрнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәрләренең, җәлеп ителә 

торган оешмалар хезмәткәрләренең, җәлеп ителә торган күп функцияле үзәк 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә карата судка кадәр (планнан тыш) 

шикаять белдерү тәртибе 

  5.1. Мөрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында вазыйфаи затлар 
тарафыннан судка кадҽр тҽртиптҽ кабул ителгҽн (гамҽл кылмау) һҽм карарларга шикаять 
бирергҽ хокуклы. 

  5.2. Шикаять кҽгазьдҽ, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга электрон формада, 
күпфункцияле үзҽк яки монофункциональ үзҽкне гамҽлгҽ куючы тиешле дҽүлҽт хакимияте 
органына (алга таба-күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы), шулай ук җҽлеп ителгҽн 
оешмаларга тапшырыла. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ 
(гамҽл кылмау) шикаятьлҽре югары органга (булган очракта) бирелҽ яки аның булмаганда 
турыдан-туры муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесе тарафыннан карала. 

Күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 
кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге күпфункцияле үзҽк җитҽкчесенҽ тапшырыла. Шикаять 
карарлар һҽм гамҽллҽр (бездействие) күпфункцияле үзҽк подаются гамҽлгҽ куючыга 
монофункциональ үзҽге. 

Җҽлеп ителҽ торган оешма хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 
кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге оешмаларның җитҽкчелҽренҽ бирелҽ. 

  5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, аның вазыйфаи затының, аның Җитҽк-
чесенең, муниципаль хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмау) ши-
каять почта аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре, дҽүлҽт хезмҽте 
күрсҽтүче органның рҽсми сайты, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр бердҽм порталы 
яисҽ Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы (алга таба-
Бердҽм портал, республика порталы) аша җибҽрелергҽ мөмкин, шулай ук мөрҽҗҽгать 
итүченең шҽхси кабул итүе вакытында кабул ителергҽ мөмкин. 

Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмау) шикаять почта 
аша, Интернет мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽре, күп функцияле үзҽк, бердҽм пор-
тал яки республика порталыннан файдаланып җибҽрелҽ ала, шулай ук мөрҽҗҽгать 
итүченең шҽхси кабул итүе вакытында кабул ителергҽ мөмкин. 

Җҽлеп ителҽ торган оешманың карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 
кылмауларына) шикаять почта аша, Интернет мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽре, 
ҽлеге оешманың рҽсми сайты, Бердҽм портал яки республика порталыннан файдаланып 
җибҽрелҽ ала, шулай ук мөрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабул итүе вакытында кабул 
ителергҽ мөмкин. 

 5.4. Шикаять мөрҽҗҽгать итүченең мҽҗбүри тҽртиптҽ булырга тиеш: 
 а) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган, аның вазыйфаи заты, аның җитҽкчесе, 

муниципаль хезмҽткҽр, күпфункцияле үзҽк, аның җитҽкчесе һҽм (яки) җҽлеп ителҽ торган 
оешмалар хезмҽткҽре, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре, карарлар һҽм 
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять белдерелҽ торган органның исеме; 

 б) фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта), мөрҽҗҽгать итүченең яшҽү 
урыны-физик зат, шулай ук элемтҽ өчен телефон номеры (номеры), электрон почта 
адресы (адресы) һҽм гариза бирүчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиеш почта адресы; 

 в) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм 
гамҽллҽре (гамҽл кылмау), аның вазыйфаи заты, муниципаль хезмҽткҽр, күпфункцияле 
үзҽк, күп функцияле үзҽк хезмҽткҽре, җҽлеп ителҽ торган оешмалар хезмҽткҽре, аларның 
хезмҽткҽрлҽре турында белешмҽлҽр. 



 

 Мөрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, аның вазыйфаи затының 
яисҽ муниципаль хезмҽткҽренең, күп функцияле үзҽкнең, оешмалар җҽлеп итҽ торган күп 
функцияле үзҽк хезмҽткҽренең, аларның хезмҽткҽрлҽренең карары һҽм гамҽле (гамҽл 
кылмау) белҽн килешмҽгҽн дҽлиллҽрне раслый. Мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан гариза 
бирүченең дҽлиллҽрен раслаучы документлар (булганда) яки аларның күчермҽлҽре 
тапшырылырга мөмкин. 

5.5. Шикаять мөрҽҗҽгать итүче вҽкиле аша бирелгҽн очракта, шулай ук мөрҽҗҽгать 
итүче исеменнҽн эшлҽрне гамҽлгҽ ашыру вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ тапшырыла. 
Гариза бирүче исеменнҽн гамҽлгҽ ашыру вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ 
сыйфатында, Россия Федерациясе Законы нигезендҽ рҽсмилҽштерелгҽн ышаныч та 
күрсҽтелергҽ мөмкин; 

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется: 
 а) муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү урынында (мөрҽҗҽгать итүче тҽртип бозучыга ши-

каять бирелҽ торган муниципаль хезмҽт алу өчен запрос биргҽн урында яисҽ мөрҽҗҽгать 
итүче полу-чен күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт 
күрсҽтү урынында). 

Шикаять кабул итү вакыты муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытына туры килҽ. 
Шикаять биргҽн очракта, гариза бирүче шҽхси кабул итү вакытында аның шҽхесен 

Россия Федерациясе законнары нигезендҽ дҽлилли торган документ тапшыра; 
 б) күпфункцияле үзҽк яки оешма җҽлеп итҽ торган оешма. Шикаять кергҽн очракта 

күпфункцияле үзҽк яки җҽлеп ителҽ торган оешма аны күпфункцияле үзҽк һҽм 
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган арасында үзара хезмҽттҽшлек турында килешү белҽн 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм срокларда, лҽкин шикаять кергҽн көннҽн соң килүче эш 
көненнҽн дҽ соңга калмыйча, карап тикшерү өчен вҽкалҽтле органга тапшыруны тҽэмин 
итҽ. 

5.7. Монофункциональ үзҽк тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибен бозу 
буенча шикаять гамҽлдҽге закон нигезендҽ карала. 

Шикаятьне карау срогы шикаятьне теркҽгҽн көннҽн вҽкалҽтле органга карап тикшерү 
өчен исҽплҽнҽ. 

5.8. Электрон рҽвештҽ шикаять гариза бирүче тарафыннан тапшырылырга мөмкин: 
 а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
 б) Единого портала и республиканского портала государственных и муниципальных 

услуг; 
в) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүче органнар, аларның вазыйфаи затла-

ры, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 
күрсҽткҽндҽ кылынган карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмау) судка кадҽр (судтан 
тыш) шикаять бирү процессын тҽэмин итҽ торган федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы 
порталы (https://www.gosuslugi.ru/). 

5.9. Шикаятьне электрон рҽвештҽ биргҽндҽ ҽлеге Регламентның 5.4 пунктына 
күрсҽтелгҽн документлар Россия Федерациясе законнары белҽн каралган электрон имза 
белҽн имзаланган электрон документлар рҽвешендҽ тапшырылырга мөмкин, шул ук вакы-
тта мөрҽҗҽгать итүченең шҽхесен раслаучы документ талҽп ителми. 

5.10. Шикаять мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан ҽлеге Регламент талҽплҽре нигезендҽ 
шикаять буенча карар кабул итү компетенциясенҽ керми торган органга бирелгҽн очракта, 
теркҽлгҽн көннҽн соң 3 эш көне эчендҽ күрсҽтелгҽн орган шикаятьне аның органына 
карауга җибҽрҽ һҽм язмача рҽвештҽ мөрҽҗҽгать итүчегҽ шикаятьне яңадан җибҽрү 
турында хҽбҽр итҽ. 

Шул ук вакытта шикаятьне карау срогы вҽкалҽтле органга карап тикшерү өчен 
шикаять теркҽлгҽн көннҽн исҽплҽнҽ. 

https://www.gosuslugi.ru/


 

5.11. Мөрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда да 
мөрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) «дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру-түбҽнҽйтү турында " 
27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 15.1 статьясында күрсҽтелгҽн муниципаль 
хезмҽт күрсҽтү турындагы запросны теркҽү вакытын бозу»; 

2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мөрҽҗҽгать итүче 
тарафыннан күп функцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 
судка кадҽр шикаять бирү (судтан тыш), күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирү, 
аңа шикаять белдерелҽ торган күп функцияле үзҽккҽ, карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл 
кылмавына) шикаять бирү тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү вазыйфасы йөклҽнгҽн 
«дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында " 27.07.2010 ел, №210-
ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы 
күлҽмдҽ»; 

 3) мөрҽҗҽгать итүчедҽ документлар яисҽ мҽгълүмат яисҽ гамҽллҽрне гамҽлгҽ 
ашыру, аларны тҽкъдим итү яисҽ гамҽлгҽ ашыру Россия Федерациясенең норматив 
хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый актлары, 
муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган; 

 4) кабул итүдҽн баш тарту, аларны бирү Россия Федерациясе норматив хокукый 
актлары, Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый актлары, муниципаль 
хокукый актлары белҽн каралган документларны мөрҽҗҽгать итүчедҽ; 

 5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн 
Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 
субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый 
актлар белҽн каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту. Күрсҽтелгҽн 
очракта, «дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында " 27.07.2010 ел, 
№210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү функциясе күпфункцияле үзҽккҽ, карарларга һҽм гамҽл 
кылмавына (гамҽл кылмавына) шикаять бирү функциясе йөклҽнсҽ, мөрҽҗҽгать итүче 
тарафыннан карарлар һҽм дей-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 
өлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне»; 

 6) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мөрҽҗҽгать итүчедҽн Россия Федерациясе 
норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый 
актлары, муниципаль хокукый актлары белҽн каралган түлҽү алу; 

 7) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затыннан, күпфункцияле үзҽк 
хезмҽткҽреннҽн, күп функцияле үзҽк хезмҽткҽреннҽн, «дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 
күрсҽтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 
статьясындагы 1.1 өлешендҽ каралган оешмаларның яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽренең 
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны төзҽтүдҽ 
баш тартуы яисҽ мондый төзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срокларын бозу. Күрсҽтелгҽн 
очракта мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан күп функцияле үзҽкнең карарларына һҽм 
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирү (судтан тыш), күпфункцияле 
үзҽк хезмҽткҽренҽ шикаять бирү, аңа шикаять белдерелҽ торган күп функцияле үзҽккҽ, 
карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмавына) шикаять бирү тиешле муниципаль 
хезмҽтлҽр күрсҽтү вазыйфасы йөклҽнгҽн «дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне 
оештыру турында " 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 
өлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы күлҽмдҽ»; 

 8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки 
тҽртибен бозу; 

 9) ҽгҽр тукталу нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн 
Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 



 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муни-ципаль хокукый 
актлары белҽн каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору. Күрсҽтел-
гҽн очракта мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ, күп функци-
яле үзҽк хезмҽткҽренҽ судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү " дҽүлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында «2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Фе-
дераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле дҽүлҽт 
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү вазыйфасы йөклҽнгҽн очракта мөмкин»; 

10)  мөрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ документлар яисҽ 
мҽгълүмат булмау һҽм (яисҽ) дөрес булмавы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен кирҽкле 
документларны кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш 
тартканда күрсҽтелмҽгҽн яисҽ, ҽлеге Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 
пунктында каралган очраклардан тыш, күрсҽтелгҽн документларның булмавы һҽм (яисҽ) 
дөрес булмавы һҽм (яисҽ) булмавы. Күрсҽтелгҽн очракта, мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан 
күп функцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына), күпфункцияле 
үзҽк хезмҽткҽренҽ судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү, аңа шикаять белдерелҽ торган 
күп функцияле үзҽккҽ, карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (сукбай) тиешле дҽүлҽт яки 
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү вазыйфасы йөклҽнгҽн очракта мөмкин. 

5.12. Шикаятьне карау барышында яки карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча 
административ хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять составы билгелҽре билгелҽгҽн 
очракта, шикаять карау өчен вҽкалҽтле вазыйфаи зат кичекмҽстҽн юл-ет органнарына 
тиешле материалларны прокуратура органнарына кичекмҽстҽн юллый. 

5.13. Шикаятьне карау барышында яки карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча 
административ хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять составы билгелҽре билгелҽгҽн 
очракта, шикаять карау өчен вҽкалҽтле вазыйфаи зат кичекмҽстҽн юл-ет органнарына 
тиешле материалларны прокуратура органнарына кичекмҽстҽн юллый:  

а) шикаять кабул итү урыннарын җиһазлау;  
б) гариза бирүчелҽргҽ муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүче органнарның, аларның ва-

зыйфаи затларының яки муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, күпфункцияле үзҽк 
хезмҽткҽрлҽренең, муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү урыннарындагы стендларда мҽгълүмат 
урнаштыру юлы белҽн җҽлеп ителҽ торган күп функцияле үзҽк хезмҽткҽрлҽренең карар-
ларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять белдерү тҽртибе турында 
мҽгълүмат бирү, аларның рҽсми сайтларында, бердҽм порталда һҽм республика дҽүлҽт 
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында; 

в) гариза бирүчелҽргҽ муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүче органнарның, аларның 
вазыйфаи затларының яки муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, күпфункцияле үзҽк 
хезмҽткҽрлҽренең, күп функцияле үзҽк хезмҽткҽрлҽренең, җҽлеп ителҽ торган 
оешмаларның яки аларның хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ 
(гамҽленнҽн башка) шикаять белдерү тҽртибе турында консультация бирү, шул исҽптҽн 
телефон аша, электрон почта аша, шҽхси кабул итү вакытында; 

г) күп функцияле үзҽклҽр яисҽ вҽкалҽтле оешмалар тарафыннан гамҽлгҽ ашыру 
шикаять кабул итү һҽм мөрҽҗҽгать итүчелҽргҽ шикаятьлҽрне карау нҽтиҗҽлҽрен бирү 
өлешендҽ үзара хезмҽттҽшлек турында килешүлҽр төзү; 

д) бирелгҽн һҽм каралган шикаятьлҽр турында квартал саен югарыда аталган 
органга хисап формалаштыру һҽм тапшыру (шул исҽптҽн канҽгать һҽм канҽгать булмаган 
шикаятьлҽрнең саны турында). 

5.14. Вҽкалҽтле органга карауга кергҽн шикаять аның кергҽн көннҽн соң килүче эш 
көненнҽн дҽ соңга калмыйча теркҽлергҽ тиеш. Ҽгҽр шикаятьне карап тикшерүнең кыска 
сроклары аны карап тикшерүгҽ вҽкалҽтле орган тарафыннан билгелҽнмҽгҽн булса, аны 
теркҽлгҽн көннҽн соң 15 эш көне эчендҽ карала. 



 

5.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, аның вазыйфаи затының яисҽ 
муниципаль хезмҽткҽренең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең, күп функцияле үзҽк 
хезмҽткҽрлҽренең мөрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул итүдҽн баш тартуы яисҽ 
җибҽрелгҽн мөһер һҽм хаталарны төзҽтүе яисҽ мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан 
билгелҽнгҽн срокны бозу турында шикаять бирелгҽн шикаять бирелгҽн очракта, мондый 
шикаятьне теркҽгҽн көннҽн соң 5 эш көне эчендҽ карала. 

5.16. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе кабул 
ителҽ: 

 1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны кире кагу, 
дҽүлҽт хезмҽтлҽре күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн кҽгазьлҽрне һҽм хаталарны төзҽтү, 
мөрҽҗҽгать итүчегҽ акчалата акчаларны кире кайтару, кото-раларны алу Россия 
Федерациясенең норматив хокукый актлары, норма-Татарстан Республикасының хокукый 
актлары белҽн каралмаган; 

 2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарталар. 
5.17. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча җавап гариза бирүчегҽ карар кабул итү 

көненнҽн соң килүче көннҽн дҽ соңга калмыйча язма рҽвештҽ җибҽрелҽ. 
5.18. Җавапта шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽгелҽр күрсҽтелҽ: а) 

шикаятьне караган дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче органның атамасы, вазыйфа, фамилиясе, 
исеме, атасының исеме (булганда) шикаять буенча карар кабул иткҽн вазыйфаи затның 
исеме; 

 б) номер, дата, карар кабул итү урыны, шул исҽптҽн вазыйфаи зат турында 
мҽгълүматларны, карар яисҽ гамҽл (гамҽл кылмау) аңа шикаять бирелҽ; 

 в) мөрҽҗҽгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта) яки 
исеме; 

 г) шикаять буенча карар кабул итү нигезлҽре; 
 д) шикаять буенча кабул ителгҽн карар; 
 е) ҽгҽр шикаять нигезле дип табылса, - ачыкланган җитешсезлеклҽрне бетерү 

сроклары , шул исҽптҽн дҽүлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсен бирү вакыты; 
 ж) шикаять буенча кабул ителгҽн карарка шикаять бирү тҽртибе турында 

мҽгълүматлар. 
5.19. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча җавап дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче органның 

вазыйфаи заты тарафыннан шикаять карау өчен вҽкалҽтле зат тарафыннан имзалана. 
Мөрҽҗҽгать итүченең телҽге буенча шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча җавап 

карар кабул ителгҽн көннҽн соң килүче көннҽн дҽ соңга калмыйча вазыйфаи затның һҽм 
(яисҽ) вҽкалҽтле органның шикаятен карап тикшерүгҽ вҽкалҽтле электрон имза белҽн 
имзаланган көннҽн дҽ соңга калмыйча тапшырылырга мөмкин. 

5.20. Шикаятьне карап тикшерү өчен вҽкалҽтле орган шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн 
баш тарта: 

 а) шул ук Фҽн һҽм шул ук нигезлҽр буенча шикаять буенча суд, Арбитраж судның 
законлы көченҽ кергҽн карары булу;  

б) вҽкалҽтлҽре Россия Федерациясе законнары белҽн расланган зат тарафыннан 
шикаять бирү;  

в) элек ҽлеге Регламент талҽплҽре нигезендҽ шул ук мөрҽҗҽгать итүчегҽ карата һҽм 
шул ук шикаять предметы буенча кабул ителгҽн шикаять буенча карар булу. 

5.21. Вҽкалҽтле орган шикаятьне карап тикшерүгҽ вазыйфаи затның, шулай ук аның 
гаилҽ ҽгъзаларының лицензиясез яисҽ мҽсхҽрҽле гыйбарҽлҽре, угро-зыклары булган яз-
ма мөрҽҗҽгать алганда, анда куелган сорауларның асылы буенча җавапсыз мөрҽҗҽгать 
калдырырга һҽм мөрҽҗҽгать җибҽргҽн гражданга хокуктан явызларча файдалану ярама-
вы турында хҽбҽр итҽргҽ хокуклы. Ҽгҽр язма мөрҽҗҽгать тексты укырга бирелмҽсҽ, 
мөрҽҗҽгатькҽ җавап бирелми һҽм ул юнҽлешкҽ алынырга тиеш түгел икҽн, мөрҽҗҽгать 



 

теркҽлгҽн көннҽн җиде көн эчендҽ мөрҽҗҽгать җибҽргҽн гражданга хҽбҽр ителҽ, ҽгҽр 
аның фамилиясе һҽм почта адресы укырга бирелсҽ. 

5.22. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип табылганда мөрҽҗҽгать итүчегҽ 
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган, күпфункцияле үзҽк яки оешма тарафыннан җҽлеп 
ителҽ торган гамҽллҽр турында мҽгълүмат бирелҽ, муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ 
ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү максатларында, шулай ук китерелгҽн 
уңайсызлыклар өчен гафу үтенҽ һҽм мөрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
максатларында башкарылырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында мҽгълүмат бирелҽ. 

5.23. Шикаять тиешле дҽрҽҗҽдҽ канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш түгел дип танылган 
очракта мөрҽҗҽгать итүчегҽ кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарка шикаять бирү тҽртибе турында мҽгълүмат 
бирелҽ».
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«Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсе» муниципаль бюджет учреждениесе 
мҽктҽпкҽчҽ белем бирү буенча төп гомуми белем бирү оешмалары турында 

Мҽгълүмат 

Оешма исеме Җитҽкченең Ф. И. О.  
Адресы/ оешманың 

сайты  
Теле-
фон 

Оешманың эш 
режимы, җитҽк-
ченең кабул итү 

сҽгатьлҽре 

Азнакай шҽһҽренең 1нче 
номерлы «Кыңгырау " 

балалар бакчасы 

Сҽхбетдинова Рауша-
ния Магданур кызы 

423300, 
Азнакай ш., 
 Болгар,29а 

D1k.azn@mail.ru 

7-65-96 

 
Эш режимы: 6.00-

18.00, 
Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

Азнакай шҽһҽренең " 
Аист» 1 нче номерлы ба-

лалар бакчасы 

Кҽримова Резедҽ Габ-
делбари кызы 

423300, 
Азнакай ш., 
Сөембикҽ, 3 

D1.azn@mail.ru 

7-37-40 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ Азнакай 
шҽһҽренең «Теремок» 2-

нче номерлы катнаш 
төрдҽге балалар бакчасы 

Бахтиярова Кристина 
Геннадий кызы 

423300, 
г. Азнакаево, 

ул. Нефтяников, д. 8 
D2.azn@mail.ru 

9-54-92 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 

№ 3 «Айсылу» 
г.Азнакаево 

Хафизова Лейла Иль-
мировна 

423300, 
Азнакай, 

Ленин ур, 25 
D3.azn@mail.ru 

9-56-51 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ Азнакай 
шҽһҽренең 4 нче номер-

лы катнаш төрдҽге " 
Светлячок «балалар бак-

часы 

Дҽүлҽтшина Ҽлфинур 
Фҽнзир Кызы 

423300, 
г. Азнакаево, 

ул. Хасанова, 8а 
D4.azn@mail.ru 

9-39-95 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ Азнакай 
шҽһҽренең 5 нче номер-
лы «Кояшкай " катнаш 

төрдҽге балалар бакчасы 

Вҽлиҽхмҽтова Лилия 
Бектемир Кызы 

423300, 
Азнакай ш, 

Нефтьчлҽр ур., 3 
D5.azn@mail.ru 

7-08-41 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ "Азнакай ш. 
«Йолдызчык" № 6 бала-

лар бакчасы 

Усманова Римма 
Рҽсим кызы 

423300, 
Азнакай ш. 

Нефтьчлҽр ур., 8а 
D6.azn@mail.ru 

9-53-47 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ Азнакай 
шҽһҽренең 8 нче «Гнез-

дышко " балалар бакчасы 

Мустакимова Фҽридҽ 
Нҽҗип кызы 

423300, 
Азнакай ш., 

Гагарин ур., 17а 
D8.azn@mail.ru 

9-37-88 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ Азнакай 
шҽһҽренең «Салават 

күпере " 9 нчы балалар 
бакчасы 

Сөнҽгатова Альбина 
Равил кызы 

423300, 
Азнакай ш.,, 

 Гагарин ур, 31а 
D9azn@mail.ru 

9-30-51 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ Азнакай ш. 10 
нчы номерлы катнаш 

төрдҽге " Алтынчҽч» ба-
лалар бакчасы 

Җҽлҽева Зилҽ Ҽсга-
товна 

423300, 
Азнакай ш.,,, 

Солтангалиев ур, 
29б 

D10.azn@mail.ru 

7-66-20 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ Азнакай ш. «Ро-
синка» № 12 катнаш 

төрдҽге балалар бакчасы 

Зарипова Эльвира 
Мисбахетдин кызы 

423300, 
Азнакай ш., Ямашев 

ур, 6а 
D12.azn@mail.ru 

9-41-61 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

mailto:D1k.azn@mail.ru
mailto:D4.azn@mail.ru
mailto:D5.azn@mail.ru
mailto:D9.azn@mail.ru


 

МБДОУ Азнакай 
шҽһҽренең 13 нче номер-

лы «Рябинка» катнаш 
төрдҽге балалар бакчасы 

Шҽфигуллина Ҽлфия 
Зҽбҽк кызы 

423300, 
Азнакай ш, 

Ленин ур, 35а 
D13.azn@mail.ru 

9-44-77 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ Азнакай 
шҽһҽренең 14нче номер-
лы «Чишмҽкҽй " балалар 

бакчасы 

Мөхҽммҽтшина 
Гөлфинҽ  Габделҽхҽт 

кызы 

423300, 
Азнакай ш., 

Төзүчелҽр ур., 2 
D14.azn@mail.ru 

7-38-72 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ Азнакай 
шҽһҽренең «Алтын ба-

лык» катнаш төрдҽге 15-
нче номерлы балалар 

бакчасы 

Ханиева Елена Атла-
совна 

423300, 
Азнакай ш., Некра-

сов ур,  8 
D15.azn@mail.ru 

7-29-90 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ Азнакай 
шҽһҽренең «Ҽкият " 16-

нчы номерлы катнаш 
төрдҽге балалар бакчасы 

Гарайшина Лилия 
Мирмаксумовна 

423300, 
Азнакай ш., Лоба-

чевский ур., 3а 
D16.azn@mail.ru 

7-28-55 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ Азнакай ш. «Ак-
кош» 17 нче балалар бак-

часы 

Ибраһимова Гөлгена 
Минсаяфовна 

423300, 
Азнакай ш, 

Хҽсҽншина, 10а 
D17.azn@mail.ru 

7-22-10 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ Азнакай 
шҽһҽренең " елмаю «18-

нче номерлы катнаш 
төрдҽге балалар бакчасы 

Канҽфиева Милҽүшҽ 
Равил Кызы 

423330, 
Азнакай ш, 

 Солтангалиев ур, 
31а 

D18.azn@mail.ru 

7-55-85 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ «Азнакай 
шҽһҽренең 19 нчы но-

мерлы «Тамчыкай " бала-
лар бакчасы 

Челышева Светлана 
Фелексовна 

423330, 
Азнакай 

ш,Просторная ур, 5 
D19.azn@mail.ru 

9-80-01 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ Азнакай 
шҽһҽренең «Ҽллүки» 20 

нче балалар бакчасы 

Калинина Резеда Иль-
даровна 

42330,  
Азнакай, 

Чалтугай ур, 1Л 
Mustaf-

inaAN@yandex.ru 

5-61-12 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ «Катнаш төрдҽге 
1 нче номерлы балалар 

бакчасы» Огонек".Актүбҽ 
бистҽсе 

Зиннурова Гөлфирҽ 
 Суфияновна 

423304, 
Актүбҽ штп, 

 Комаров ур, . 6 
D1Akt.azn@mail.ru 

3-10-68 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ "Кояшкай" 3 нче 
катнаш төрдҽге балалар 
бакчасы. Актүбҽ бистҽсе 

Новикова Гөлүсҽ Ха-
зиевна 

423304, 
Актүбҽ штп, 

Губкин ур.,  53 
D3Akt.azn@mail.ru 

3-11-74 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ «4 нче катнаш 
төрдҽге» Каенкай " бала-

лар бакчасы. Актүбҽ 
бистҽсе 

Камилова Рҽмилҽ Ра-
зиновна 

423304, 
Актүбҽ штп, 

 Губкин ур,  28 
D4Akt.azn@mail.ru 

3-13-90 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ «5-нче номерлы 
катнаш төрдҽге» Алтын 

ачкыч " балалар бакчасы. 
Актүбҽ бистҽсе 

Сахапова Людмила 
Владимировна 

423304, 
Актүбҽ штп, 
Губкин, 30а 

D5Akt.azn@mail.ru 

3-14-34 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ «6-нчы номерлы 
катнаш төрдҽге балалар 
бакчасы " Тургай»Актүбҽ 

бистҽсе 

Шепталова Валентина 
Викторовна 

423304, 
Актүбҽ штп, 
Тургай, 10а 

D6Akt.azn@mail.ru 

61-0-31 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 



 

МБДОУ Ҽсҽй авылының 
"Чулпан" балалар бакчасы 

Ширизданова Чулпан 
Риф ызы 

423310, 
Ҽсҽй авылы, 

Центральная 53А 
DAsee-

vo.azn@mail.ru                                                           

4-32-63 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ «Ҽгерҗе авылы " 
Чишмҽ» балалар бакчасы 

Зиннҽтуллина Рҽмзия 
Ренат кызы 

423303, 
Ҽгерҗе, 

С.Хҽким,10 
DAger.azn@mail.ru 

4-45-11 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ Балтач авылы " 
Чулпан «балалар бакчасы 

Хҽбипова Гөлзелия 
Флюр кызы 

423302, 
Балтач, 

Центральная ,39 
DBalt.azn@mail.ru 

4-47-35 
(школа) 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ Бирючевка авы-
лының "Колосок" балалар 

бакчасы 

Варфоломеева Ната-
лья Викторовна 

423306, 
 Бирючевка, 

Центральная,27 
DBir.azn@mail.ru 

6-03-63 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ Югары Стҽрле 
авылының "Чулпан" бала-

лар бакчасы 

Нургалиева Галия 
Минсагитовна 

423314, 
Югары Стҽрле, 
Советская 38Б 

DVSt.azn@mail.ru 

4-27-43 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ Кҽкре Елга авылы 
" Лҽйсҽн «балалар бакча-

сы 

Имаметдинов Илнур 
Эдуард улы 

423320, 
Кҽкре-Елга, 

Советская 42 
DKakre.azn@mail.ru 

3-70-83 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ Мҽсгут авылының 
" Чишмҽ «балалар бакча-

сы 

Тазиева Язиля Гилфа-
новна 

423321, 
 Мҽсгут 

 Г.Багманова.14 
DMas.azn@mail.ru 

38-2-21 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ Мҽлбагыш авылы 
"Тамчы" балалар бакчасы 

Саитова Луиза Фава-
рисовна 

423308, 
Мҽлбагыш ул. 

Нефтьчелҽр ур., 30 
DMalb.azn@mail.ru 

37-7-91 
(школа) 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ «Детский сад 
«Кояшкай» с.Первое Мая 

Шаехова Альбина 
Магсумовна 

423311, 
п. Первое Мая, 

ул. Средняя д.11А 
D1May.azn@mail.ru 

42-9-33 
(школа) 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ «Солнышко» По-
беда бистҽсе 

Аскарова Гөлфия 
Инислямовна 

423312, 
п. Победа, 

Зеленаур., 2 
DPobe-

da.azn@mail.ru 

4-21-45 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ   
«Лҽсҽн» Сарлы авылы 

Нуркаева Нурия Мин-
немөхамҽтовна 

423315, 
Сарлы авылы,  

 Центральная ур.,75 
DSarl.azn@mail.ru 

36-5-46 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ «Кояшкай» 
 Сҽпҽй авылы 

Латыпова Лҽсҽн Илка-
мовна 

423326, 
Сҽпҽй авылы, 

 Школьнаур.,.53 
DSapeevo.azn@mail

.ru 

4-42-00 
(мҽктҽп

) 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ «Тамчы» 
Зур Сукаеш авылы 

 Һадиева Римма Фати-
ховна 

423325, 
Зур Сукаеш авылы, 
 Молодежная ур.,39 
DBSuh.azn@mail.ru 

34-6-25 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 



 

МБДОУ «Карлыгач» 
Түйкҽ авылы 

Хҽйдарова Гульназ 
Ренатовна 

423302, 
Түйкҽ авылы, 
Җҽлил ур.,31 

DToy.azn@mail.ru 

4-50-58 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ «Аккош» 
 Тымыты авылык 

Мостафина Лилия Ра-
миловна 

423316, 
Тымытык, 

 Гагарин ур.,27 
DTum.azn@mail.ru 

34-3-32 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ «Лҽйсан» 
Урманай авылы 

Хайбуллина Гульшат 
Асгатовна 

423311, 
Урманай авылы,  
Г.Галиева ур.,32А 

DUr-
man.azn@mail.ru 

43-0-68 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ«Ромашка» 
с. Урсай 

Ярмиева Алина Раф-
гатовна 

423318, 
 Урсай авылы, 

 Центральная ур. 58 
DUrs.azn@mail.ru 

35-1-06 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ «Айгөл» 
Уразай авылы 

Бадретдинова Резеда 
Яшаровна 

423330, 
Уразай авылы, 

Бадретдинов ур. 35 
DUraz.azn@mail.ru 

43-4-43 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ«Чулпан» 
Чалпы авыл 

Хуззятова Ҽмина Да-
ниловна 

423324, 
Чалпы авылы, 

 Центральная ур. 39 
DChal.azn@mail.ru 

35-5-38 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ «Солнышко» 
Чемодурово аылы 

Гринина Наталья Вик-
торовна 

423307, 
Чемодуровавылы, 
 Нагорная у. д.1А 

DChem.azn@mail.ru 

3-31-81 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ  «Балкыш» 
Буралы авылы 

Рамазанова Ҽлфинур 
Миннияровна 

423322, 
Буралы авылы , 
Школьная ур,1 

DBur.azn@mail.ru 

3-90-41 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

МБДОУ  “Бүлҽк” 
Таллы-Булҽ авылык 

Шакирова Гөлназ Ба-
сыйровна 

423301, 
Таллы-Булҽк авы-

лы, 
Центральнаяур.12 
DTall.azn@mail.ru 

45-9-23 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

“Бҽлҽкҽч " балалар 
бакчасы 

Бүлҽк авылы 

Миннеханова Рауша-
ния Рашитовна 

423313, 
Булҽк авылы, 

Центральная ур, 53 
    

DBul.azn@mail.ru 

36-7-42 

Эш режимы: 6.00-
18.00, 

Кабул итү сҽгать-
лҽре 8.00-17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Азнакай муниципаль районы Башкарма ко-
митеты карарына 2 нче кушымта 

                                                                                                       «___» ______ 2019 г. № ____ 
 

Шҽхси мҽгълүматларны автоматлаштырылган эшкҽртүгҽ 
РИЗАЛЫК 

 
ГАРИЗА 

Мин,________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________ , 
прописка адресы (теркәлү) 

__________________________________________________________________, 
(шәхесне раслаучы документ төре, серия, бирелгән номер 

һәм бирү датасы) 
) 

Татарстан Республикасының мҽктҽп белем бирү оешмаларына укырга керү өчен чиратта торучы һҽм йөрүче 
балаларның мҽгълүматлар базасын формалаштыру максатында шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ ризалык 
бирҽм:_________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., ата-ананың (законлы вәкиленең) паспортлары) 
__________________________________________________________________, 

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

(фактта яшәү адресы, баланың сәламәтлеге турында мәгълүматлар) 
_________________________________________________________________, 

(мәктәпкәчә яшьтәге балага ташламалы укырга керү хокукы булу 
белем бирү учреждениесе) 

 
документар һҽм электрон рҽвешлҽрдҽ җыю, системалаштыру, туплау, саклау, аныклау (яңарту, үзгҽртү), 
куллану, тарату (шул чис-ле тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шҽхси мҽгълүматларны автоматизиро-
ванным һҽмавтоматизациялҽнгҽн ысул белҽн юк итү мөмкинлеге булган. 
 
    Ҽлеге килешү, чыннан да, дҽвамында ___________________________. 
 Ҽлеге килешү минем язма рҽвештҽ бирелергҽ мөмкин. Ҽлеге Килешүне гамҽлдҽ булу вакыты чык-
канчы кире алган очракта, Мин шҽхси мҽгълүматларның кырын-боткасын туктату нҽтиҗҽлҽре турында кисҽт-
тем. 
. 
 
Дата ______________    
Мөрҽҗҽгать итүченең шҽхси имзасы _________(_____________) (расшифровка) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 



 

Азнакай муниципаль районы 

                                                                                 Башкарма комитеты                          

    карарына 2 нче кушымта 
       «___-_» ________ 2019 № ____ 

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

                                 │ Принятие решения │ 

  ┌─────────────────────────────>│ о необходимости  │ 

  │                              │ подачи заявления │ 

  │                              │   на постановку  

                                     на учет в ДОО      

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

  │                                       \/ 

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

  │                              │Обращение Заявителя│ 

  │                              │  в муниципальный  │ 

  │                              │ орган управления  

                                      образованием   │ 

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

  │                                       \/ 

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

  │                       Да─────┤Предоставлен полный├────Нет 

  │                        │     │ пакет документов  │    │ 

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

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

  │            ┌───┤Есть ли нарушения├────┐       │     Отказ      │ 

  │            Да  │   в поданных    │    │       │в предоставлении│<────┐ 

  │            │   │   документах?   │    │       │     услуги     │     │ 

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

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

  │ │ Можно ли устранить  │              ┌┼┐              │              │ 

  │ │выявленные нарушения?├──────────────┘│└──────Нет─────┘              │ 

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

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

│Устранение│   Да         ┌───┤Есть ли у Заявителя право├─────┐          │ 

│выявленных│<──┘         Да   │на льготы при постановке │    Нет         │ 

│нарушение │              │   │       в очередь?        │     │          │ 

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

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

              │Постановка в очередь│          │Постановка в очередь│     │ 

              │на льготных условиях│          │ на общих основаниях│     │ 

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

                           └──────────────┬───────────────┘             Нет 

                                          \/                             │ 

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

                             │Информирование Заявителя│<────┐            │ 

                             │ об изменении в очереди │     │            │ 

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

  ┌───────────────────────────────────────┤                Нет           │ 

  │                                       \/                │            │ 

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

  │                       ┌──Да───┤Подошла очередь├─────────┘            │ 

  │                       │       │   Заявителя?  │                      │ 

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

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

  │               │ Есть ли место │      ┌──────────────────┐            │ 

  │       ┌──Да───┤в желаемой ДОО?├─Нет->│Согласие Заявителя│            │ 

  │       │       │               │      │ на другую ДОО    ├─Нет─┐      │ 

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

  │  ┌────────────────────┐<----Да───────┤                  │     │      │ 

  │  │ Выдача направления │              └──────────────────┘     │      │ 

  Да │ в ДОО              │                                                

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

  │       \/                                                             │ 

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

  │  │Услуга оказана│                            │Согласен ли Заявитель│ │ 

  │  └──────────────┘                            │    ждать очереди    │ │ 

  └──────────────────────────────────────────────┤в желаемую ДОО?      ├─┘ 

                                                 └──────────────── 

 

 



 

                                                              Азнакай муниципаль районы  

                                                                                       Башкарма ко-митеты 

                                                                                               карарына 4 нче кушымта 

            «_____» _________ 2019 № _____ 
 

 

  

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә 

тотучы вазыйфаи затлар реквизитлары, 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазифа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет җитҽкчесе 7-24-71 aznakay@tatar.ru 

Башкарма комитет эшлҽре 

идарҽчесе 

7-00-76 adm-aznakay@tatar.ru 

Палата рҽисе 7-50-77 AznUO.Priemnaya@tatar.ru 

Палата белгече 7-50-18 AznUO.Priemnaya@tatar.ru 

  
 
 

Азнакай муниципаль районы 

 

Вазифа Телефон Электрон адрес 

Башлык 7-24-83 aznakay@tatar.ru 

 

 

 


