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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының 

2015 елның 5 августындагы 203пи номерлы 

карары белән расланган «Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районында мәктәпкәчә белем бирүнең төп 

гомуми белем бирү программасын (балалар 

бакчалары) гамәлгә ашыручы мәгариф 

оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм 

аларны кабул итү» муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентына 

үзгәрешләр кертү турында  

 

Муниципаль норматив хокукый актны «Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында» 26.07.2009 ел, № 

963 РФ Хөкүмәте карарына, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы уставына туры китерү максатларында, Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ 

регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында» 2016 елның 21 

июнендәге 96пи номерлы карары нигезендә КАРАР БИРӘМ:  

 

1. «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында 

мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасын (балалар 

бакчалары) гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм 

аларны күчерү » муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына, 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2015 елның 5 августындагы 203пи номерлы карары белән 

расланган (Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2016 елның 25 маендагы 79пи номерлы карары, 2016 

елның 8 июнендәге 85пи, 2017 елның 18 октябрендәге 227пи, 17.08.2018 ел, 

№202пи карары белән кертелгән үзгәрешләр белән), түбәндәге үзгәрешләрне   

кертергә. 

1.2 пунктта:  



а) алтынчы һәм җиденче абзацларны төшереп калдырырга; 

 б) түбәндәге эчтәлекле сигезенче абзац белән тулыландырырга:  

            «-һәлак булган (хәбәрсез югалган балалар), Россия Федерациясе Эчке 

эшләр органнары хәрби хезмәткәрләре һәм хезмәткәрләренең вафат булган, 

инвалид булган, җинаять-башкарма системасы органнары һәм учреждениеләре, 

янгынга каршы Дәүләт хезмәте, Россия Федерациясе Милли гвардиясе 

гаскәрләрендә хезмәт иткән һәм полициядә махсус исемнәре булган (булган) 

затлар, контртеррористик операцияләрдә катнашкан һәм хокук тәртибен һәм 

Россия Федерациясенең Төньяк Кавказ регионы территориясендә җәмәгать 

иминлеген тәэмин иткән, террорчы оешмалар һәм төркемнәр эшчәнлеген 

ачыклау һәм туктату буенча махсус көчләр составына керүче, Россия 

Федерациясенең Төньяк Кавказ регионы территориясендә террорчылык 

акцияләрен оештыруда һәм гамәлгә ашыруда катнашучы затлар һәм аларның 

лидерлары, шулай ук Россия Федерациясенең Төньяк Кавказ регионы 

территориясендә контртеррористик операцияләр уздыру буенча 

берләштерелгән гаскәрләр (көчләр) төркеме хезмәткәрләре һәм хәрбиләре».  

2. Әлеге карарны Балык Бистәсе муниципаль районының рәсми сайтында 

Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә түбәндәге веб-адрес 

буенча урнаштырырга: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru һәм» Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталы " Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru  

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуныТатарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының «Мәгариф бүлеге» 

муниципаль казна учреждениесе башлыгы И.М. Садиковка йөкләргә.  

 

 

Җитәкче                                                                                              Р.Л. Исланов 
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