
 

    

Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы  

Башкарма комитетының 2019 елның 29 гыйнварында кабул иткән 

“Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районында,  

шул исәптән Татарстан Республикасының КФҮ ДБУ тарафыннан да, 

күрсәтелә торган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр һәм шулай ук Татарстан 

Республикасы Бөгелмә муниципаль районы җирле үзидарә органнары 

тарафыннан Татарстан Республикасының КФҮ ДБУ Бөгелмә филиалы 

тарафыннан комплекслы запрос бирү аша күрсәтелми торган муниципаль 

хезмәтләр исемлеге реестрларын раслау турында”гы  

96нчы карарга үзгәрешләр кертү турында  

 

 Россия Федерациясенең 2010 елның  27 июлендә кабул ителгән “Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында”гы №210-ФЗ Федераль законын 

үтәү йөзеннән:  

1. Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 29 гыйнварында кабул иткән “Татарстан Республикасы 

Бөгелмә муниципаль районында, шул исәптән Татарстан Республикасының КФҮ 

ДБУ тарафыннан да, күрсәтелә торган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр  һәм шулай 

ук Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы җирле үзидарә органнары 

тарафыннан Татарстан Республикасының КФҮ ДБУ Бөгелмә филиалы тарафыннан 

комплекслы запрос бирү аша күрсәтелми торган муниципаль хезмәтләр исемлеге 

реестрларын раслау турында”гы 96нчы карарга түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

    1.1. “Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы дәүләт хезмәтләре 

реестры” дигән 1нче кушымтадан  Бөгелмә муниципаль районы Башкарма комитеты 

мәгариф идарәсе хезмәтләрен төшереп калдырырга;   

1.2. “Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы муниципаль 

хезмәтләре реестры” дигән 2нче кушымтага Бөгелмә муниципаль районы Башкарма 

комитеты мәгариф идарәсе тарафыннан күрсәтелә торган түбәндәге эчтәлекле 

хезмәтләрне кертергә:     

 

  

БӨГЕЛМӘ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ МӘГАРИФ ИДАРӘСЕ 
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1. ТР Бөгелмә 

муниципаль 

районындагы 

мәктәпкәчә яшьтәге 

төп гомуми белем 
бирү программасын 

гамәлгә ашыручы 

мәгариф 

оешмаларына 

(балалар 

бакчаларына) 

балаларны исәпкә 

кую һәм кабул итү   

-  мәктәпкәчә 

яшьтәге төп 

гомуми белем 

бирү 

программасын 
гамәлгә ашыручы 

мәгариф 

оешмасына 

(балалар 

бакчасына) 

баланы   кабул 

итү   

- муниципаль 

хезмәт 

күрсәтүдән баш 

тарту 

Бөгелмә муниципаль 

районы муниципаль 

мәгариф бюджет 

учреждениесе   

Бөгелмә 

муниципаль 

районы 

территориясендә 

яшәүче, 2 айдан 7 
яшькә кадәрге 

балаларның әти-

әнисе (башка 

законлы вәкиле) 

булып торучы  

Россия 

Федерациясе 

Гражданнары, чит  

ил гражданнары    

2. Балаларга һәркем 

файдалана алырлык, 

түләүсез 

мәктәпкәчә,  

гомуми башлангыч, 

төп гомуми,  

гомуми урта белем 

һәм шулай ук өстәмә 

белем бирү  турында 

мәгълүмат бирү  

- мәгълүмат бирү; 

 

-  муниципаль 

хезмәт 

күрсәтүдән баш 

тарту 

Бөгелмә муниципаль 

районы  

Башкарма комитеты 

мәгариф идарәсе,    

Бөгелмә муниципаль 

районы мәктәпкәчә 

гомумбелем бирү 

учреждениеләре   

Бөгелмә 

муниципаль 

районы 

территориясендә 

яшәүче, 2 айдан 7 

яшькә кадәрге 

балаларның әти-

әнисе (башка 

законлы вәкиле) 

булып торучы  

Россия 

Федерациясе 

Гражданнары, чит  
ил гражданнары    

3. Урта һәм өстәмә 

һөнәри белем 

бирүне оештыру 

турында мәгълүмат 

бирү    

-  мәгълүмат 

бирү; 

 

-  муниципаль 

хезмәт 

күрсәтүдән баш 

тарту 

Бөгелмә муниципаль 

районы  

Башкарма комитеты 

мәгариф идарәсе,    

Бөгелмә муниципаль 

районы мәктәпкәчә 

гомумбелем бирү 

учреждениеләре   

Бөгелмә 

муниципаль 

районы 

территориясендә 

яшәүче, 2 айдан 7 

яшькә кадәрге 

балаларның әти-

әнисе (башка 

законлы вәкиле) 
булып торучы  

Россия 

Федерациясе 

Гражданнары, чит  

ил гражданнары    

4. Мәктәпкәчә  

белем бирү   

- мәктәпкәчә 

белем бирү; 

 

 -  муниципаль 

хезмәт 
күрсәтүдән баш 

тарту 

Бөгелмә муниципаль 

районы  

Башкарма комитеты 

мәгариф идарәсе,    

Бөгелмә муниципаль 
районы мәктәпкәчә 

гомумбелем бирү 

учреждениеләре   

Бөгелмә 

муниципаль 

районы 

территориясендә 

яшәүче, 2 айдан 7 
яшькә кадәрге 

балаларның әти-

әнисе (башка 

законлы вәкиле) 

булып торучы  



 

 

1.3. “Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы  муниципаль 

хезмәтләре реестры” дигән 2нче кушымтада  “Бөгелмә муниципаль районы милек һәм 

Россия 

Федерациясе 

Гражданнары, чит  

ил гражданнары    

5. Һәркем файдалана 
алырлык һәм 

түләүсез  гомуми 

башлангыч, гомуми 

төп һәм гомуми урта 

белем бирү   

- белем бирү ; 
 

-  муниципаль 

хезмәт 

күрсәтүдән баш 

тарту 

Бөгелмә муниципаль 
районы  

Башкарма комитеты 

мәгариф идарәсе,    

Бөгелмә муниципаль 

районы мәктәпкәчә 

гомумбелем бирү 

учреждениеләре   

Бөгелмә 
муниципаль 

районы 

территориясендә 

яшәүче, 2 айдан 7 

яшькә кадәрге 

балаларның әти-

әнисе (башка 

законлы вәкиле) 

булып торучы  

Россия 

Федерациясе 

Гражданнары, чит  

ил гражданнары    

6. Балаларга өстәмә 

белем бирү   

- балаларга 

өстәмә белем 

бирү; 

 

-  муниципаль 

хезмәт 

күрсәтүдән баш 

тарту 

Бөгелмә муниципаль 

районы  

Башкарма комитеты 

мәгариф идарәсе,    

Бөгелмә муниципаль 

районы мәктәпкәчә 

гомумбелем бирү 

учреждениеләре   

Бөгелмә 

муниципаль 

районы 

территориясендә 

яшәүче, 2 айдан 7 

яшькә кадәрге 

балаларның әти-

әнисе (башка 

законлы вәкиле) 

булып торучы  

Россия 
Федерациясе 

Гражданнары, чит  

ил гражданнары    

7. Каникулд 

вакытларында 

балаларның ялын 

һәм сәламәтләнүен 

оештыру   

- ял итүне һәм 

сәламәтләндерүне 

оештыру; 

 

-  муниципаль 

хезмәт 

күрсәтүдән баш 
тарту 

Бөгелмә муниципаль 

районы  

Башкарма комитеты 

мәгариф идарәсе,    

Бөгелмә муниципаль 

районы мәктәпкәчә 

гомумбелем бирү 
учреждениеләре   

Бөгелмә 

муниципаль 

районы 

территориясендә 

яшәүче, 2 айдан 7 

яшькә кадәрге 

балаларның әти-
әнисе (башка 

законлы вәкиле) 

булып торучы  

Россия 

Федерациясе 

Гражданнары, чит  

ил гражданнары    



җир мөнәсәбәтләре палатасы” бүлекчәсенең “Муниципаль милек җирләрендә 

стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыруга аукцион уздырып тормый гына 

килешү төзү” дигән 38нче пунктын сызып ташларга.   

1.4. “Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы муниципаль 

хезмәтләре реестры” дигән 2нче кушымтага Бөгелмә муниципаль районы Башкарма 

комитетының Административ-техник инспекциясе бүлеге тарафыннан  күрсәтелә 

торган түбәндәге эчтәзлекле муниципаль хезмәтне өстәргә:   

БӨГЕЛМӘ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫНЫҢ 

АДМИНИСТРАТИВ-ТЕХНИК ИНСПЕКЦИЯСЕ    

1. Законсыз саклана 

торган яки табылган 

коралны,  

сугыш припасларын, 

корал патроннарын, 

шартлату 

җайланмаларын һәм 

шартлаткыч 
матдәләрне ирекле 

рәвештә тапшырган 

өчен түләү башкару 

өчен гражданнардан 

документлар кабул 

итү    

- тәкъдим ителгән 

документларны 

кабул итү ;  

 

- муниципаль 

хезмәт 

күрсәтүдән баш 

тарту   

Бөгелмә муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

Административ-техник 

инспекциясе  

- физик зат  

 

2. Әлеге карар күмәк мәгълүмат чараларында рәсми төстә басылып чыкканнан 

соң үз көченә керә.   

3. Әлеге карарның үтәлешенә контрольлек итүне Бөгелмә муниципаль районы 

Башкарма комитет җитәкчесенең икътисадый үсеш мәсьәләләре буенча 

урынбасары М.Р. Булгаковка йөкләргә.   

 

  Җитәкче вазыйфаларын башкаручы урынбасар            В.В. Гарәфетдинов 

 


