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«Лениногорск
муниципаль
районы» муниципаль берәмлеге
Башкарма комитетының 2019
елның
22
мартындагы
356
номерлы карары белән расланган
«Татарстан
Республикасы
Лениногорск
муниципаль
районында мәктәпкәчә белем бирү
(балалар бакчалары) төп гомуми
белем бирү программасын гамәлгә
ашыручы мәгариф оешмаларына
балаларны исәпкә кую һәм күчерү»
муниципаль хезмәт күрсәтүнең
Административ
регламентына
үзгәрешләр кертү турында
«Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 елның 23 декабрендәге
273-ФЗ номерлы Федераль закон, «Дәүләт хезмәтләре күрсәтүне оештыру
турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законга
нигезләнеп, «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге
Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ::
1. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма
комитетының 2019 елның 22 мартындагы 356 номерлы карары белән расланган
«Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районында мәктәпкәчә
белем бирү (балалар бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә
ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм күчерү»
муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына түбәндәге
үзгәрешләр кертергә:
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2.14 пунктның 4нче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Инвалидларны социаль яклау турында Россия Федерациясе законнары
нигезендә һәр дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле
документлар исемлеге һәм тутыру үрнәкләре булган мәгълүмат стендлары,
инвалидларны көтү залына, дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы
запросларны тутыру урыннарына, аларны тутыру өчен кирәкле мәгълүмат
стендларына керә алу мөмкинлеген тәэмин итү»;
2.9 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Россия Федерациясендә мәгариф турында” Федераль законның 67
статьясындагы 5 һәм 6 өлешләрендә һәм 88 статьясында каралган очраклардан
тыш, дәүләт яисә муниципаль мәгариф оешмасында буш урыннар булмау
сәбәпле»;
1.2 пунктның 13нче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«җинаять-башкарма системасы учреждениеләре һәм органнарында,
Янгынга каршы дәүләт хезмәтенең Федераль хезмәтендә һәм Россия
Федерациясе таможня органнарында (алга таба-Дәүләт янгынга каршы
хезмәтендә) хезмәткәрләр (алга таба-Дәүләт янгынга каршы хезмәтендә)" хезмәткәрләр), янгынга каршы дәүләт хезмәтенең Федераль янгынга каршы
хезмәте, Россия Федерациясе таможня органнары хезмәткәрләрен, аларның
гаилә әгъзаларын һәм аларның тәрбиясендәге (булган) затларны торак урыннар,
медицина белән тәэмин итү белән тәэмин итү.»;
1.2 пунктның 6нчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Россия Федерациясенең Төньяк-Кавказ төбәге территориясендә
террорчылык акцияләрен оештыруда һәм гамәлгә ашыруда катнашучы
террорчылык оешмалары һәм төркемнәренең, аларның лидерларының һәм
затларының (алга таба - махсус көчләр) эшчәнлеген ачыклау һәм туктату
буенча махсус көчләр хезмәткәрләренә һәм хәрби хезмәткәрләргә, шулай ук
Төньяк-Кавказ регионы территориясендә террорчылыкка каршы операцияләр
үткәрү буенча берләштерелгән гаскәрләр (көчләр) төркеме хезмәткәрләренә һәм
хәрби хезмәткәрләренә (алга таба - Берләшкән группировканың көчләре))::
а) Россия Федерациясе Кораллы көчләренең, башка гаскәрләрнең, хәрби
формированиеләрнең
һәм
органнарның
хәрби
частьләрендә,
учреждениеләрендә һәм бүлекчәләрендә, шулай ук Россия Федерациясе Эчке
эшләр органнарында, җинаять-башкарма системасының учреждениеләрендә,
органнарында һәм бүлекчәләрендә, Россия Федерациясе Гражданнар
оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү
буенча министрлыгының Янгынга каршы дәүләт хезмәте, наркотик чаралар һәм
психотроп матдәләр әйләнешен контрольдә тоту органнарында (алга табаРоссия Федерациясе - Дагыстан Республикасы, Ингушетия Республикасы һәм
Чечен Республикасы территориясендә даими нигездә урнашкан хәрби частьләр
һәм органнар);
б) әлеге пунктның «а» подпунктында күрсәтелгән хәрби частьләргә һәм
органнарга командировкаланган;
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в) әлеге республикалар территорияләрендә урнашкан хәрби частьләрне
һәм органнарны төзекләндерү бурычларын үтәү өчен Дагыстан
Республикасына, Ингушетия Республикасына һәм Чечен республикасына хәрби
частьләр, хәрби формированиеләр,бүлекчәләр, төркемнәр һәм органнар
составында җибәрелгән (шул исәптән хәрби частьләрне һәм органнарны
төзекләндерү бурычларын үтәү өчен дә));
г) террорчылыкка каршы операцияләрдә катнашучы һәм хокук тәртибен
һәм иҗтимагый иминлекне тәэмин итүче, федераль башкарма хакимият
органнары тарафыннан билгеләнә торган исемлекләр буенча хәрби частьләр,
хәрби формированиеләр, бүлекчәләр, төркемнәр һәм органнар составында
Чечен Республикасы белән административ чиктәге административ чиктә
катнашучы һәм җәмәгать иминлеген тәэмин итүче;
д) Кабарда-Балкар Республикасы, Карачай-Черкес Республикасы һәм
Төньяк Осетия-Алания Республикасы территориясендә даими нигездә
урнашкан хәрби частьләрдә һәм органнарда хезмәт итүчеләр (хәрби хезмәт);
е) әлеге пунктның «д» пунктчасында күрсәтелгән хәрби частьләргә һәм
органнарга командировкаланган;
ж) хәрби частьләр, хәрби формированиеләр, бүлекчәләр, төркемнәр һәм
органнар составында Кабарда-Балкар Республикасына, Карачай - Черкес
Республикасына һәм Төньяк Осетия-Алания Республикасына җибәрелгән (шул
исәптән күрсәтелгән республикалар территорияләрендә урнашкан хәрби
частьләрне һәм органнарны төзекләндерү бурычларын үтәү өчен).»;
5нче бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5.1. Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүдә
катнашучы Башкарма комитет, Башкарма комитет яки муниципаль берәмлек
Советы, йә дәүләт яки муниципаль хезмәткәр, күпфункцияле үзәк,
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, шулай ук «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган оешмалар яки
аларның хезмәткәрләре гамәлләренең (гамәл кылмавының) суд тәртибендә
шикаять бирергә хокуклы.»;
5.1. Заявитель түбәндәге очракларда шикаять белдерә ала:
1) «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»2010
елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында
күрсәтелгән дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросны
теркәү срогын бозу.
2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу. Күрсәтелгән очракта
мөрәҗәгать итүче тарафыннан «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне
оештыру турында»2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле
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муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе шикаять бирелгән күпфункцияле
үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү мөмкин.».
3) мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган
документларын таләп итү;
4) мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясенең норматив хокукый
актларында,
Татарстан
Республикасының
норматив
хокукый
актларында,муниципаль хезмәт күрсәтү өчен муниципаль хокукый актларда
каралган документларны кабул итүдән баш тарту;
5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда каралмаган очракта, муниципаль хезмәт
күрсәтүдән баш тарту. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»2010 елның
27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3
өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү
функциясе шикаять бирелгән күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк
хезмәткәре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка
кадәр (судтан тыш) шикаять бирү мөмкин.».
6) Россия Федерациясенең норматив хокукый актларында,Татарстан
Республикасының норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда каралмаган түләүне муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать
итүчедән таләп;
7) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, күпфункцияле үзәкнең,
күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге № 210-ФЗ Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның
хезмәткәрләренең муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән
опечаткаларны һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы йә мондый төзәтмәләрнең
билгеләнгән срогын бозу. Әлеге очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан «Дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә
билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе
шикаять бирелгән күпфункцияле үзәккә, аның карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү мөмкин»;
8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү
срогын яки тәртибен бозу;
9) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда туктатып тору нигезләре каралмаган булса,
Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать

5

итүче тарафыннан «Дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләрне оештыру
турында» 27.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.3
өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү
функциясе йөкләнгән күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре
карарларына (гамәл кылмавына) һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата
судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү мөмкин.
5.2. Шикаять язма формада кәгазьдә, электрон формада муниципаль
хезмәт күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәк яки күп функцияле үзәкне
гамәлгә куючыга, шулай ук «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне
оештыру турында»2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларга тапшырыла.
Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр югары органга (ул булган
очракта) тапшырыла яисә ул булмаган очракта турыдан-туры муниципаль
хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе тарафыннан карала. Күпфункцияле үзәк
хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына)
шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә бирелә. Күпфункцияле
үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга яисә вазыйфаи затка, Татарстан
Республикасы норматив хокукый акты вәкаләтле вәкилгә бирелә. «Дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ
Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмалар
хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына)
шикаятьләр әлеге оешмалар җитәкчеләренә бирелә.
5.2.1 Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, дәүләт яки муниципаль
хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының,
муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата шикаять почта аша, "Интернет"
мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның рәсми сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм
порталыннан яки дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең төбәк порталыннан
файдаланып, күпфункцияле үзәк аша җибәрелергә мөмкин., шулай ук гариза
бирүченең шәхси кабул итүе дә кабул ителергә мөмкин. Күпфункцияле үзәкнең,
күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) шикаять почта аша, Интернет мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрен, күпфункцияле үзәкнең рәсми сайтын, дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләрнең бердәм порталын яки дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең
региональ порталын кулланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать
итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә мөмкин. «Дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ
Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять "Интернет"
мәгълүмат-телекоммуникация
челтәреннән,
бу
оешмаларның
рәсми
сайтларыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан,
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең региональ порталыннан файдаланып,

6

почта аша җибәрелә ала, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе
вакытында кабул ителергә мөмкин.
5.3. Шикаятьне карау срогы - ул теркәлгәннән соң унбиш эш көне
эчендә. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның вазыйфаи затына шикаять белдерелгән очракта, гариза бирүчедән
документларны кабул итүдә яисә кертелгән опечаткаларны һәм хаталарны
төзәтүдә яисә мондый төзәтмәләрнең билгеләнгән срогы бозылуга шикаять
бирелгән очракта-аны теркәгән көннән алып биш эш көне эчендә.
5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүмат булырга тиеш:
1) дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче
вазыйфаи затның яисә муниципалитетара хезмәт күрсәтүче органның йә дәүләт
муниципаль хезмәткәренең, күпфункцияле үзәкнең,аның җитәкчесенең һәм
(яки)хезмәткәренең, «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру
турында» 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1_1
өлешендә каралган оешмаларның, аларның җитәкчеләре һәм (яисә)
хезмәткәрләренең,аларның
гамәлләренә
һәм
гамәлләренә(гамәл
кылмауларына)карата шикаять белдерелә торган оешмаларның исеме;
дәүләт хезмәтен күрсәтүче орган, дәүләт хезмәтен күрсәтүче вазыйфаи
затның яисә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, яисә дәүләт яисә
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның,күпфункцияле үзәкнең, аның
җитәкчесенең һәм (яки) хезмәткәренең, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16
статьясындагы 1 нче өлешендә каралган оешмаларның,аларның җитәкчеләре
һәм (яисә) хезмәткәрләренең, аларның карарларына һәм гамәлләренә(гамәл
кылмавына)шикаять белдерелә;
2) гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы булган очракта), гариза бирүченең - физик затның яшәү урыны турында
мәгълүмат йә мөрәҗәгать итүче - юридик затның урнашу урыны турында
мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта
адресы (булган очракта) һәм гариза бирүчегә җавап җибәрелергә тиешле почта
адресы;
3) Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010
елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы
1_1 өлешендә каралган "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру
турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 өлешендә каралган шикаять белдерелә торган карарлар һәм
гамәлләр (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар;
4)
мөрәҗәгать итүче алар нигезендә дәүләт хезмәтен күрсәтүче
органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның яисә муниципаль хезмәт
күрсәтүче органның вазыйфаи затының, яисә дәүләт яисә муниципаль
хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең,
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның
27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1_1
өлешендә каралган оешмаларның карары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) белән
килешмәгән дәлилләр аларның хезмәткәрләре. Гариза бирүче мөрәҗәгать

7

итүченең дәлилләрен, йә аларның күчермәләрен раслый торган документлар
(булганда) тапшырылырга мөмкин.
5.4.1. Дәүләт хезмәтен күрсәтүче органга, күп функцияле үзәкне гамәлгә
куючы органга, «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру
турында» 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1_1
өлешендә каралган оешмага яисә югарыдагы органга (ул булган очракта)
кергән шикаять ул теркәлгәннән соң унбиш эш көне эчендә каралырга тиеш, ә
дәүләт хезмәтен күрсәтүче органга, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарткан
очракта, шикаять бирелгән очракта, ул теркәлгәннән соң унбиш эш көне эчендә
каралырга тиеш., «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру
турында» 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1_1
өлешендә каралган күп функцияле үзәк, оешмалар мөрәҗәгать итүчедә
документларны кабул итүдә йә җибәрелгән опечаткаларны һәм хаталарны
төзәтүдә яисә мондый төзәтмәләрнең билгеләнгән срогы бозылуга шикаять
бирелгән очракта-теркәлгәннән соң биш эш көне эчендә.
5.5. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе
кабул ителә:
1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка
чыгару, дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән
документларда җибәрелгән опечаткаларны һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать
итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия
Федерациясе субъектларының норматив хокукый актларында каралмаган
акчаларны кире кайтару рәвешендә, муниципаль хокукый актларда;
2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.
5.6. Әлеге статьяның 5.5 өлешендә күрсәтелгән карар кабул ителгән
көннән соң да соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм
мөрәҗәгать итүче теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре
турында дәлилләнгән җавап җибәрелә.
5.6.1. Шикаятьне әлеге статьяның 5.6 өлешендә күрсәтелгән җавапта
канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, дәүләт хезмәте күрсәтүче
орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яисә «Дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 210ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган оешма
тарафыннан, дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган
бозуларны кичекмәстән бетерү максатларында, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган
тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә.,
шулай ук бирелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенәләр һәм дәүләт яисә
муниципаль хезмәт алу максатларында гариза бирүчегә кылырга тиешле алдагы
гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә.
5.6.2. Шикаять мөрәҗәгать итүчегә әлеге статьяның 5.6 өлешендә
күрсәтелгән җавапта канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип танылган очракта
кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук
кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә.
5.7. Шикаятьне карау барышында яки карау нәтиҗәләре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгеләре билгеләнгән очракта,
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әлеге статьяның 5.2 пункты нигезендә шикаятьләрне карау вәкаләтләре
бирелгән вазыйфаи зат, булган материалларны кичекмәстән прокуратура
органнарына җибәрә.»
2.Әлеге карарны рәсми публикатор - «Лениногорские вести» газетында
бастырырга һәм
Лениногорск муниципаль районы рәсми сайтында һәм
Татарстан
Республикасы
рәсми
хокукый
мәгълүмат
порталында
(pravo.tatarstan.ru), гражданнар өчен мәгълүмат стендларында стендларында
урнаштырырга.
3. Әлеге күрсәтмәнең үтәлешен контрольдә тотуны «Лениногорск
муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесе
урынбасары - «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге
Башкарма комитетының «Мәгариф идарәсе» МКУ начальнигы В.С.
Санатуллинга йөкләргә.
Җитәкче вазифаларын башкаручы
И.Р. Хәйбрахманов
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