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 «22» май 2019 ел                                                                                                              № 118 

 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2011 елның 3 апрелендә 

«Муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламенты турында»гы «Мәктәпкәчә белем 

бирү буенча төп гомуми белем бирү 

программасын гамәлгә ашыручы мәгариф 

оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм исәпкә 

алу турында" гы (балалар бакчалары) 85 

номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131 номерлы Федераль закон, «Россия 

Федерациясендә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 

27.07.2010 елдагы 210 номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендә 

мәгариф турында» 2012 елның 29 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, 

«Татарстан Республикасында мәгариф системасын үстерү чаралары турында» 

2011 елның 1 мартындагы 165 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар 

кабинеты карары, «Россия Федерациясе гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау 

тәртибе турында» 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль законның 12 

статьясы, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 

«мәктәпкәчә белем бирү (балалар бакчалары) төп гомуми белем бирү 

программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую 

һәм теркәү «муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентының 

якынча формасын раслау турында " 2015 елның 10 мартындагы 1389/15 номерлы 

боерыгы белән карар бирәм: 

1. «Муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты турында 

«Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының» мәктәпкәчә белем бирү 

(балалар бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы 

мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм теркәү турында " гы карарына 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

mailto:adm-aznakay@mail.ru
mailto:adm-aznakay@mail.ru


- 4.4 пунктны түбәндәге эчтәлекле абзац белән тулыландырырга: 

 «Җирле үзидарә органы җитәкчесенә язмача мөрәҗәгать язма мөрәҗәгать 

теркәлгәннән соң 30 көн эчендә карала.». 

3. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarsta.ru 

һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 

http://azakayevo.tatar.ru. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

Җитәкче                                                                            А.Х.Шәмсетдинов                                       
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