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«Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитетының 2019 

елның 22 мартындагы 356 

номерлы карары белән расланган 

(2019 елның 28 сентябрендәге 

861нче номерлы редакциядә)            

«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 

 

 «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 

(2019 елның 28 сентябрендәге 861нче номерлы редакциядә) «Татарстан 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕНИНОГОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

 «ЛЕНИНОГОРСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 

МУНИЦИПАЛЬ  

 БЕРӘМЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 



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: 

 

5.1 пунктының 3 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3) мөрәҗәгать итүченең документлары яисә мәгълүматыннан яисә 

Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе 

субъектларының норматив хокукый актларында, дәүләт яисә муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен муниципаль хокукый актларда тапшырылуы яисә гамәлгә 

ашырылуы каралмаган гамәлләрне башкаруга карата таләбе;»; 

5.1 пунктны түбәндәге эчтәлекле 10 пункт өстәргә: 

“10) мөрәҗәгать итүчедә дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтүне 

оештыру турында «27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, дәүләт яисә 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш 

тартканда яисә дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканда, яисә 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканда, (яисә) дөреслеге 

күрсәтелмәгән документлар яисә мәгълүмат биргәндә таләп. Күрсәтелгән 

очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган 

күпфункцияле үзәккә, «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру 

турында»27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 133 

өлешендә билгеләнгән тәртиптә, тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр 

күрсәтү функциясе йөкләнгән очракта мөмкин.».пункт 5.3 изложить в 

следующей редакции: 

«5.3. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органга кергән шикаять «дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ 

Федераль законның 16 статьясындагы 141 өлешенең 141 өлешендә каралган 

оешмада муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәкне гамәлгә 

куючыга, яисә югарыдагы органга (булган очракта) теркәлгән көннән соң 

унбиш эш көне эчендә каралырга тиеш, ә дәүләт хезмәте күрсәтүче органга, 

дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарткан очракта, дәүләт хезмәте күрсәтүче 

органга, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 141 

өлешендә каралган, мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдә йә 

җибәрелгән опечаткаларны һәм хаталарны төзәтүдә яисә мондый төзәтүләрнең 

билгеләнгән срогы бозылуга шикаять бирелгән очракта - аны теркәгән көннән 

биш эш көне эчендә.»; 

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 урнаштырырга. 

           3. Әлеге карарның 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   Н.Р.Залаков 

И.Р. Хәйбрахманов 
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