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Баулы муниципального районы 
Башкарма комитетыныц 2019 елныц 
17 маендагы 141 нче номерлы карары 
белэн расланган Татарстан 
Республикасы Баулы муниципаль 
районында мэктэпкэчэ белем биру 
буенча теп гомуми белем биру 
программасын тормышка ашыручы 
мэгариф оешмаларына (балалар 
бакчалары) балаларны исэпкэ кую 
Иэм аларны кабул иту буенча 
муниципаль хезмэт курсэтунец 
административ регламентына 
узгэрешлэр Иэм естэмэлэр керту турында

2012 елныц 29 декабрендэ кабул ителгэн «Россия Федерациясендэ мэгариф 

турында»гы 27Э-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хекумэтенец 2004 

елныц 9 февралендэ кабул ителгэн «Россия Федерациясенец Теньяк-Кавказ тебэге 

территориясендэ контртеррористик операциялэрдэ катнашучы Иэм хокук тэртибен Иэм 

ж;эмэгать иминлеген тээмин итуче хэрби хезмэткэрлэргэ Ьэм федераль башкарма 

хакимият органнары хезмэткэрлэренэ естэмэ гарантиялэр Иэм компенсациялэр 

турында»гы 65нче карары (2019 елныц 26 июлендэге редакциядэ) нигезендэ Татарстан 

Республикасы Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты

1. Баулы муниципального районы Башкарма комитетыныц 2019 елныц 17 маендагы 

141 нче номерлы карары белэн расланган Татарстан Республикасы Баулы муниципаль 

районында мэктэпкэчэ белем биру буенча теп гомуми белем биру программасын 

тормышка ашыручы мэгариф оешмаларына (балалар бакчалары) балаларны исэпкэ кую 

Иэм аларны кабул иту буенча муниципаль хезмэт курсэтунец административ 

регламентына тубэндэге узгэрешлэр (пэм естэмэлэрне кертергэ:

1 булектэ 1.2. пункта «Гомуми нигезлэмэлэр»:

6 абзацны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

КАРАР ИТЭ:



2

« - Россия Федерациясенец Теньяк Кавказ регионы территориясендэ террорчылык 

акцияларен оештыруда Ьэм гамэлгэ ашыруда катнашучы террористик оешмалар Иэм 

теркемнэрен, аларньщ лидерларын h0M эгъзаларын ачыклау Иэм эшчэнлеклэрен тыючы 

махсус кечлэрнец Иэлак булган (хэбэрсез югалган), улгэн, инвалид булган хэрби 

хезмэткэрлэре 1пэм хезмэткэрлэре, шулай ук Россия Федерациясенец Теньяк Кавказ 

регионы территориясендэ контртеррористик операциялэр уткару буенча Берлэшкэн 

гаскэрлэр (кечлэр) теркеме хезмэткэрлэре Иэм хэрбилэре балалары.»;

13 абзацны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ::

жинаять утэту системасы учреждениелэренда (пэм органнарында, федераль 

янгынга каршы хезмэт Иэм Россия Федерациясе таможня органнарында махсус 

званиелэргэ ия Иэм хезмэт итуче хезмэткэрлэрнен, жинаять утэту системасы 

оешмаларында Иэм органнарында, янгынга каршы федераль хезмэттэ, Россия 

Федерациясе таможня органнарында хезмэт итудэн азат ителгэн хезмэткэрлэрнен 

балалары, гаилэ эгъзалары Ьэм аларньщ тэрбиялэрендэ булган затлар, шулай ук аларга 

башка социаль гарантиялэр биреп.»;

2нче «Муниципаль хезмэт курсэту стандарты» булегендэ:

2.5. пункттагы 2 пунктчаньщ 5 абзацында «бала» сузеннэн соц «сэламэтлек 

мемкинлеклэре чиклэнгэн, инвалид бала» сузлэрен естэргэ;

2.9. пункттагы 2) пунктчада абзацны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ.

«Россия Федерациясендэ мэгариф турында»гы 2012 елньщ 29 декабрендэ кабул 

ителгэн 273-ФЭ номерлы Федераль законный 67нче Иэм 88нче статьяларындагы 5 Иэм 6 

елешлэрдэ каралган очраклардан тыш, муниципаль белем биру оешмасында урыннар 

булмаган очракта гына анда кабул итудэн баш тарту булырга мемкин. Муниципаль белем 

биру оешмасында урыннар булмаса, баланьщ ата-аналары (аньщ законлы вэкиллэре),

аны башка гомуми белем биру оешмасына урнаштыру мэсьэлэсе белэн «Татарстан

Республикасы Баулы муниципаль районы мэгариф булеге» МКУга мерэж;эгать итэлар

2. Элеге карарны Татарстан Республикасыньщ рэсми хокукый мэгълумат

порталында (http://www.pravo.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы Баулы муниципаль 

районы сайтында (http://www.bavly.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга.

3. Элеге карарньщ утэлешен тикшереп торуны Баулы муниципаль районы

Башкарма комитеты житэкчесенен социаль мэсьэлэлэр буенча беренче урынбасарына 

йеклэргэ.
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