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«Татарстан Республикасы Баулы 
муниципалы районында мэктэпкэчэ 
теп гомуми белем биру программасын 
тормышка ашыручы белем биру 
оешмаларына (балалар бакчаларына) 
балаларны исэпкэ кую Иэм кабул иту» 
муниципаль хезмэт курсэтунец 
административ регламентын раслау турында

«Дэулэт Иэм муниципаль хезмэтлэр курсэтуне оештыру турында» 2010 елныц 27 

июлендэ кабул ителгэн №210-ФЗ Федераль закон, Татарстан Республикасы Мэгариф Иэм 

фэн министрлыгыньщ «Мэктэпкэчэ теп гомуми белем биру программасын тормышка 

ашыручы белем биру оешмаларына (балалар бакчаларына) балаларны исэпкэ кую Иэм 

кабул иту” муниципаль хезмэт курсэтунец административ регламентыныц (Татарстан 

Республикасы Мэгариф Ьэм фэн министрлыгыньщ 2015 елньщ 10 мартындагы 1389/15 

номерлы боерыгы белэн расланган) якынча формасына узгэрешлэр керту турында” 2018 

елныц 26 декабрендэ кабул ителгэн 1975/18 номерлы боерыгы нигезендэ, Татарстан 

Республикасы Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты

1. Кушымтадагы «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районында 

мэктэпкэчэ теп гомуми белем биру программасын тормышка ашыручы белем биру 

оешмаларына (балалар бакчаларына) балаларны исэпкэ кую Ьэм кабул иту» муниципаль 

хезмэт курсэтунец административ регламентын расларга.

2. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты 

ж;итэкчесенец "Балаларны мэктэпкэчэ теп белем биру программасын тормышка ашыручы 

муниципаль белем биру учреждениелэренэ (балалар бакчаларына) кертугэ Иэм путевка 

алуга чиратта торучылар исемлегенэ керту буенча муниципаль хезмэт курсэту буенча 

административ регламентын раслау турында" 2013 елныц 18 июлендэ кабул ителгэн 

176нчы карары Иэм Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Башкарма

КАРАР ИТЭ:



комитетыныц 2016 елныц 30 июнендэ кабул ителгэн "Мэктэпкэчэ белем биру буенча теп 

белем биру программасын гамэлгэ ашыручы муниципаль белем биру оешмаларына 

(балалар бакчаларына) чиратта торучылар исемлегенэ керту Иэм юллама биру буенча 

муниципаль хезмэт курсэтунец административ регламентын раслау турында" 209нчы 

карары уз кечен югалткан дип санарга.

3. “Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районыныц мэгариф булеге" 

МКУны Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районында балаларны мэктэпкэчэ 

теп гомуми белем биру программасын гамэлгэ ашыручы белем биру оешмаларына 

(балалар бакчаларына) исэпкэ кую Иэм кабул иту буенча муниципаль хезмэт курсэту 

буенча вэкалэтле орган итеп билгелэргэ.

4. Мэктэпкэчэ теп гомуми белем биру программасын гамэлгэ ашыручы Баулы 

муниципаль районы мэгариф оешмалары >к;итэкчелэренэ элеге карарны ата-аналар 

укырлык урыннарда урнаштырырга.

5. Элеге карарны http://www.pravo.tatarstan.ru адресы буенча Татарстан 

Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында Иэм Татарстан Республикасы 

Баулы муниципаль районыныц http://www.bavly.tatarstan.ru сайтында бастырып 

чыгарырга.

6. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны Баулы муниципаль районы 

Башкарма комитеты ж;итэкчесенец социаль мэсьэлэлэр буенча беренче урынбасарына 

йеклэргэ.
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