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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          КАРАР                                                      
 
 «11» декабрь 2019 ел                                                                  № 359 

   
«Азнакай муниципаль районы» балалар һҽм 
яшьлҽрнең ялын оештыру» буенча муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламентын 
раслау турында 
 
        2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ  номерлы «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥне оештыру турында»гы  Федераль закон нигезендҽ, шулай ук  муниципаль 
функциялҽрне ҥтҽҥне оптимальлҽштерҥ һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 
сыйфатын арттыру максатында крар бирҽ: 
          1. «Азнакай муниципаль районы» балалар һҽм яшьлҽрнең ялын оештыру» 
буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламентын 1 нче кушымта 
нигезендҽ расларга. 
        2. «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт идарҽсе» муниципаль бюджет 
учреждениесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне административ регламент нигезендҽ 
тҽэмин итҽргҽ. 
       3. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълҥмат рҽсми 
порталында» тҥбҽндҽге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 
һҽм Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет мҽгълҥмат – 
телекоммуникация челтҽрендҽ тҥбҽндҽге веб – адрес буенча урнаштырырга: http/ / 
aznakayevo.tatar.ru. 

4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны Башкарма комитет 
җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасары Д.Р. Гыйлҽҗевка йҿклҽргҽ. 
 
            Җитҽкче                                                                                   А.Х. Шҽмсетдинов    
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Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитеты карарына 1 нче 
кушымта  
  ____ ______ 2019 № ____     

 
«Азнакай муниципаль районы» балалар һҽм яшьлҽрнең ялын оештыру» буенча 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламенты 
  
 

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 
 

1.1. Ҽлеге Регламент «Азнакай муниципаль районы балалары һҽм яшьлҽренең 
ялын оештыру» муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга 
таба – муниципаль хезмҽт). 

1.2. Муниципаль хезмәт алучылар: Татарстан Республикасының Азнакай 

муниципаль районы территориясендә даими яшәүче 6-18 яшьлек балалар, шулай 

ук шәһәр читендәге лагерьларның, палаткалы типтагы лагерьларның профильле 

сменаларында катнашу өчен Татарстан Республикасының Азнакай муниципаль 

районы территориясендә һәм Татарстан Республикасының башка муниципаль 

районнарында яшәүчеләр. 
 1.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 
- Россия Федерациясе Конституциясе; 
- Татарстан Республикасы Конституциясе; 
- Россия Федерациясе Граждан кодексы; 
- «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон; 
- «Россия Федерациясендҽ бала хокукларының тҿп гарантиялҽре турында» 

1998 елның 24 июлендҽге 124-ФЗ номерлы Федераль закон; 
- «Россия Федерациясе гражданнары мҿрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе турында» 

2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль закон; 
- «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон; 
- «Татарстан Республикасында яшьлҽр һҽм дҽҥлҽт яшьлҽр сҽясҽте турында» 

1993 елның 19 октябрендҽге 1983-XII номерлы Татарстан Республикасы законы 
белҽн; 

- «Татарстан Республикасында гражданнарның мҿрҽҗҽгатьлҽре турында» 2003 
елның 12 маендагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы; 

- башка гамҽлдҽге норматив хокукый актлар белҽн. 
1. 4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның урнашу урыны һҽм эш графигы: 
1.4.1. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитеты (алга таба - орган) тарафыннан «Азнакай муниципаль 
районы Башкарма комитетының яшьлҽр эшлҽре идарҽсе» МКУ (алга таба – орган 
бҥлекчҽсе) һҽм аның карамагындагы «Яшьлҽр ҥзҽге”» МБУ (алга таба - учреждение) 
тарафыннан кҥрсҽтелҽ. 

1.4.2. Органның урыны-Татарстан Республикасы, Азнакай ш., Ленин ур., 22 
йорт. 

Орган бҥлекчҽсенең урыны-Татарстан Республикасы, Азнакай ш., Вҽлиханов 
ур., 10 йорт; 

Урнашкан урыны учреждениесе-Татарстан Республикасы, Азнакай ш., Мҽрҗани 
ур., 22 А, каб. 2. 



1.4.3. Органның эш графигы-дҥшҽмбе-җомга 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр, тҿшке аш: 
12.00 дҽн 13.00 гҽ кадҽр, ял кҿннҽре – шимбҽ, якшҽмбе; 

Орган бҥлекчҽсенең эш графигы-дҥшҽмбе-җомга 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр, тҿшке 
аш: 12.00 дҽн 13.00 гҽ кадҽр, ял кҿннҽре – шимбҽ, якшҽмбе; 

Органның эш графигы-дҥшҽмбе-җомга 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр, тҿшке аш: 12.00 
дҽн 13.00 гҽ кадҽр, ял кҿннҽре – шимбҽ, якшҽмбе. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы учреждениелҽр (балалар 
сҽламҽтлҽндерҥ лагерьлары) ҽлеге регламентның 1 нче кушымтасында кҥрсҽтелгҽн. 

1.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның (органның, учреждение 
бҥлекчҽлҽренең) элемтҽ телефоны, почта адресы, Интернет челтҽрендҽге рҽсми 
сайт адресы, электрон почта адресы: 

1.5.1. органның элемтҽ ҿчен телефоны: телефон: 7-28-71 (кабул итҥ бҥлмҽсе), 
телефон 7-20-31 (эш башкару һҽм гражданнар мҿрҽҗҽгатьлҽре буенча эшлҽҥ бҥлеге); 

орган бҥлекчҽсенең элемтҽ телефоны: телефон: 7-19-48 (кабул итҥ бҥлмҽсе); 
элемтҽ ҿчен телефон: 7-22-73 (белгечлҽр). 
1.5.2. органның почта адресы: 423330, Татарстан Республикасы, Азнакай ш., 

Ленин ур., 22; 
орган бҥлекчҽсенең почта адресы: 423330, Татарстан Республикасы, Азнакай 

ш., Вҽлиханов ур., 10; 
орган бҥлекчҽсенең почта адресы: 423330, Татарстан Республикасы, Азнакай 

ш., Мҽрҗани ур., 22 а. 
1.5.3. Интернет челтҽрендҽге органның рҽсми сайты адресы: 

aznakayevo.tatarstan.ru; 
Интернет челтҽрендҽге орган бҥлекчҽсенең рҽсми сайты адресы: 

aznakayevo.tatarstan.ru; 
Интернет челтҽрендҽге рҽсми сайт адресы: aznakayevo.tatarstan.ru. 
1.5.4. органның электрон почта адресы: adm-aznakay@mail.ru; 
орган бҥлекчҽсенең электрон почтасы адресы: azmolsport@rambler.ru 
электрон орган адресы: mbu_molodezh@rambler.ru 
1.6. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр 

тарафыннан мҽгълҥмат алу тҽртибе: 
1.6.1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетына (эш башкару һҽм гражданнар мҿрҽҗҽгатьлҽре белҽн эшлҽҥ бҥлеге) 
тҥбҽндҽге адрес буенча мҿрҽҗҽгать итҽргҽ була: Татарстан Республикасы, Азнакай 
ш., Ленин ур., 22 йорт (кабул итҥгҽ кҿн саен 8.00 дҽн 12.00 гҽ кадҽр, ял һҽм бҽйрҽм 
кҿннҽреннҽн тыш); 

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре, Вҽлиханов урамы, 10 нчы йорт 
адресы буенча Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының яшьлҽр эшлҽре идарҽсенҽ шҽхси мҿрҽҗҽгать; 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «яшьлҽр ҥзҽге» 
муниципаль бюджет учреждениесенҽ шҽхси мҿрҽҗҽгать: Татарстан Республикасы, 
Азнакай шҽһҽре, Мҽрҗани ур., 22 а; 

1.6.2. органга 7-28-71 телефоны буенча (кабул итҥ бҥлмҽсе), телефон 7-20-31 
(эш башкару һҽм гражданнар мҿрҽҗҽгатьлҽре белҽн эшлҽҥ бҥлеге); 

орган бҥлекчҽсенҽ тҥбҽндҽге телефон/факс буенча мҿрҽҗҽгать итҥ: 7-19-48 
(кабул итҥ бҥлмҽсе); 

орган бҥлекчҽсенҽ телефон/факс буенча мҿрҽҗҽгать итҥ: 7-22-73 (белгечлҽр) 
1.6.3. электрон почта аша органга мҿрҽҗҽгать итҥ: adm-aznakay@mail.ru; 
орган бҥлекчҽсенҽ электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҥ: azmolsport@rambler.ru; 
электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҥ: mbu_molodezh@rambler.ru; 
1.6.4. органга почта элемтҽсе аша мҿрҽҗҽгать итҥ: 423330, Татарстан 

Республикасы, Азнакай ш., Ленин ур., 22 йорт; 
орган бҥлекчҽсенҽ почта элемтҽсе аша мҿрҽҗҽгать итҥ: 423330, Татарстан 

Республикасы, Азнакай ш., Вҽлиханов ур., 10 йорт; 
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учреждениегҽ почта элемтҽсе аша мҿрҽҗҽгать итҥ: 423330, Татарстан 
Республикасы, Азнакай ш., Мҽрҗани ур., 22 а; 

1.7. "Азнакай муниципаль районы балалары һҽм яшьлҽренең ялын оештыру» 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле документларны саклау яшьлҽр ҥзҽгендҽ 
Тормышка ашырыла. 

 
2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты 

Стандарт 
талҽплҽренең 

исеме 

Стандарт талҽплҽре эчтҽлеге 

2.1. Муниципаль 
хезмҽтнең исеме 

Азнакай муниципаль районында балалар һҽм яшьлҽрнең 
ялын оештыру 

2.2. Муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥче 
орган (бҥлекчҽсе) 
исеме 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
башкарма комитеты-яшьлҽр эшлҽре һҽм яшьлҽр ҥзҽге 
идарҽсе йҿзендҽ 

2.3. Муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ 
нҽтиҗҽсе 

Баланың ата-анасы (законлы вҽкиле) белҽн лагерьга 
юллама алу яки юллама бирҥдҽн баш тарту 

2.4. Муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ 
вакыты 

Муниципаль Хезмҽт 1 гыйнвардан 31 декабрьгҽ кадҽр ТР 
Министрлар Кабинеты, ТР Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитҽкчесе карарлары нигезендҽ 
кҥрсҽтелҽ. Муниципаль хезмҽт мҿрҽҗҽгать керҥ 
датасыннан соң 7 эш кҿне эчендҽ кҥрсҽтелергҽ тиеш 

2.5. Муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҿчен законнар һҽм 
башка норматив 
хокукый актлар 
нигезендҽ кирҽкле 
документларның 
тулы исемлеге 

1) ҽлеге административ регламентка гариза (4 нче 
кушымта); 
2) бер ҽти-ҽнинең (законлы вҽкилнең) паспорты кҥчермҽсе 
(тҿп нҿсхҽсен кҥрсҽтеп); 
3) бала туу турында таныклык яки паспорт кҥчермҽсе (тҿп 
нҿсхҽсен кҥрсҽтеп); 
4) бер ата - ананың (законлы вҽкилнең) эш урыныннан 
юллама тҥлҽҥ буенча ташламалар каралган затлар ҿчен 
белешмҽ; 
5) баланың уку урыныннан белешмҽ; 
6) баланың СНИЛСы; 
7) кҥчермҽсе иминият полисы нче бҽхетсезлек 
очракларыннан балага; 
8) ҿстҽмҽ белем бирҥ учреждениелҽренең 
грамоталар/диплом кҥчермҽлҽре (соңгы 3 ел эчендҽ 2-3 
данҽ) яки белешмҽсе (профильле сменалар ҿчен); 
8) ташламаларны раслаучы документлар основания для 
предоставления путевки (при наличии) 

2.6. 
Исчерпывающий 
перечень 
оснований для 
отказа в приеме 

каралмаган 



документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

2.7. Хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥдҽн баш 
тарту ҿчен 
нигезлҽрнең тулы 
исемлеге 

1) балалар сҽламҽтлҽндерҥ лагерында буш урыннар 
булмау; 
2) медицина каршылыклары булу; 
3) ҽлеге Регламентның 2.6 пунктында каралган 
документларны тапшырмау; 
4) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн 
баш тартуы; 
5) балалар сҽламҽтлҽндерҥ лагеренең эчке тҽртип 
кагыйдҽлҽрен бозу; 
6) баланың яшенҽ ҽлеге Регламентның 3.10 пунктында 
билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килмҽве;; 
7) мҿрҽҗҽгать итҥченең баласына карата муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында 
кабат (календарь ел дҽвамында) мҿрҽҗҽгате (ҽлеге 
Регламентның 3.10 пунктында каралган очраклардан тыш) 

2.8. Муниципаль 
хезмҽт 
кҥрсҽткҽндҽ 
мҿрҽҗҽгать 
итҥчедҽн алына 
торган тҥлҽҥ 
кҥлҽме 

Тҥлҽҥ Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
һҽм Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитҽкчесенең еллык карарлары 
нигезендҽ билгелҽнҽ 

2.9. Муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ 
турында сорау 
биргҽндҽ һҽм 
муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ 
нҽтиҗҽсен 
алганда чиратны 
кҿтҥнең 
максималь вакыты 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ биргҽндҽ 
гариза бирҥчелҽрне кҿтеп тору вакыты унбиш минуттан 
артмаска тиеш 

2.11. Муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ 
турында 
мҿрҽҗҽгать 
итҥченең соравын 
теркҽҥ вакыты 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать итҥченең 
соравын теркҽҥ алар кергҽн мизгелдҽн алып 15 минут 
эчендҽ башкарыла 

2.12. Муниципаль 
хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтелҽ торган 
бҥлмҽлҽргҽ, кҿтеп 
тору залына, 
муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы сорауларны 
тормышка ашыру ҿчен бҥлмҽ урындыклар, ҿстҽллҽр, 
телефон, оргтехника белҽн җиһазландырылган. 
Инвалидлар ҿчен уңайлы шартлар тудыру максатларында 
тҽэмин ителергҽ тиеш: 
- инвалидларның бинага тоткарлыксыз керҥ һҽм аннан 
чыгу; 



турындагы 
соратуларны 
тутыру 
урыннарына, 
аларны тутыру 
ҥрнҽклҽре һҽм һҽр 
муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҿчен кирҽкле 
документлар 
исемлеге белҽн 
мҽгълҥмат 
стендларына 
талҽплҽр 

- инвалидларның мҿстҽкыйль рҽвештҽ хҽрҽкҽт итҥ 
мҿмкинлеге; 
- кҥрҥ һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итҥ функциясе нык 
бозылган инвалидларны озатып бару һҽм аларга ярдҽм 
кҥрсҽтҥ;; 
- инвалидларның, аларның тормыш-кҿнкҥреше 
чиклҽҥлҽрен исҽпкҽ алып, бинага тоткарлыксыз керҽ 
алуын тҽэмин итҥ ҿчен кирҽкле җиһазларны һҽм 
мҽгълҥмат йҿртҥчелҽрне тиешле дҽрҽҗҽдҽ урнаштыру;; 
- сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурд тҽрҗемҽче бинасына 
рҿхсҽт.; 
-проводник-эт бинасына махсус укытуны раслый торган 
һҽм форма буенча бирелҽ торган документ булганда, 
дҽҥлҽт сҽясҽтен эшлҽҥ һҽм гамҽлгҽ ашыру һҽм халыкны 
социаль яклау ҿлкҽсендҽ норматив хокукый җайга салу 
функциялҽрен гамҽлгҽ ашыручы башкарма хакимиятнең 
федераль органы тарафыннан билгелҽнҽ торган рҿхсҽт;; 
- инвалидның яшҽҥ урыны буенча яки дистанцион 
режимда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ, кирҽк булган 
очракта; 
- башка затлар белҽн беррҽттҽн, аларга муниципаль 
хезмҽтлҽр алуга комачаулаучы киртҽлҽрне җиңҥдҽ хезмҽт 
кҥрсҽтҥче белгеч тарафыннан башка кирҽкле ярдҽм 
кҥрсҽтҥ; 

2.13. Муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥнең 
һҽркем ҿчен 
мҿмкин булуы һҽм 
сыйфаты 
кҥрсҽткечлҽре 

Мҿрҽҗҽгать итҥче аның мҿрҽҗҽгатен карау стадиясендҽ 
булырга хокуклы: 
1) карала торган мҿрҽҗҽгать буенча ҿстҽмҽ документлар 
һҽм материаллар тапшырырга, йҽ аларны сорап 
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ; 
2) ҽгҽр бу башка затларның хокукларына, иреклҽренҽ һҽм 
законлы мҽнфҽгатьлҽренҽ кагылмаса, һҽм кҥрсҽтелгҽн 
документларда һҽм материалларда дҽҥлҽт серен яисҽ 
федераль закон белҽн саклана торган бҥтҽн серне тҽшкил 
итмҽсҽ, мҿрҽҗҽгатьне карауга кагылышлы документлар 
һҽм материаллар белҽн танышырга;; 
3) мҿрҽҗҽгатьтҽ куелган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ 
компетенциясенҽ кергҽн дҽҥлҽт органына, җирле ҥзидарҽ 
органына яисҽ вазыйфаи затка мҿрҽҗҽгатьне яңадан 
тапшыру турында хҽбҽрнамҽ алырга.; 
4) мҿрҽҗҽгатьне гамҽлдҽге законнар нигезендҽ 
административ һҽм (яисҽ) суд тҽртибендҽ карауга бҽйле 
рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать буенча кабул ителгҽн карарга яисҽ 
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмавына) шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать 
итҽргҽ. ; 
5) мҿрҽҗҽгатьне карауны туктату турында гариза белҽн 
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ; 
6) ҽлеге Регламентка каршы килми торган башка 
гамҽллҽрне гамҽлгҽ ашырырга. 
Вазыйфаи затлар тҽэмин итҽлҽр: 
1) мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең язма мҿрҽҗҽгатьлҽрен 
объектив, һҽрьяклы һҽм ҥз вакытында карау, кирҽк булган 
очракта-мҿрҽҗҽгать җибҽргҽн мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр 
катнашында; 



2( мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең, судлардан, беренчел тикшерҥ 
органнарыннан һҽм башка дҽҥлҽт органнарында, җирле 
ҥзидарҽ органнарында, бҥтҽн вазыйфаи затларда язма 
мҿрҽҗҽгатьлҽрен карау ҿчен кирҽкле документларны һҽм 
материалларны алу. 
Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен караганда 
танылган вазыйфаи затларга ҽйлҽнгҽн конфиденциаль 
белешмҽлҽр бу мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ, шул исҽптҽн 
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең намус һҽм абруен киметҥгҽ 
китерҽ алган очракта да, зыянга кулланыла алмый. 
Гражданнарның мҿрҽҗҽгатьлҽрен карау сыйфатына 
карата тҿп талҽплҽр булып тора: 
1) мҿрҽҗҽгатьне карау барышы турында мҿрҽҗҽгать 
итҥчелҽргҽ бирелҽ торган мҽгълҥматның дҿреслеге; 
2) мҿрҽҗҽгатьне карау барышы турында мҿрҽҗҽгать 
итҥчелҽргҽ хҽбҽр итҥнең тулылыгы; 
3) административ процедуралар турында бирелҽ торган 
мҽгълҥмат рҽвешлҽренең кҥрсҽтмҽлелеге; 
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең мҽгълҥмат алу уңайлыгы һҽм 
һҽркем ҿчен мҿмкин булуы; 
5) карала торган мҿрҽҗҽгатькҽ карата карар чыгаруның 
оперативлыгы 

 

3. Состав, последовательности һҽм ҥтҽҥ сроклары административ процедуралар, 
аларның тҽртибенҽ талҽплҽрт ҥтҽҥ, шул исҽптҽн ҥзенчҽлеклҽре ҥтҽҥ электрон 

формада административ процедуралар 

3.1. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается лично в 
яшьлҽр ҥзҽге (ҽлеге Регламентка 2 нче кушымта). 

3.2. Юллама алу ҿчен ата-ана яки башка законлы вҽкил сменалар башланганчы 
30 календарь кҿннҽн дҽ соңга калмыйча, ҽлеге регламентның 2.5 пунктында 
кҥрсҽтелгҽн документларны яшьлҽр ҥзҽгенҽ тапшыра. 

3.3. Гариза һҽм ҿстҽмҽ рҽвештҽ бирелҽ торган документлар балалар 
сҽламҽтлҽндерҥ лагерена юлламалар алу ҿчен Яшьлҽр ҥзҽге белгече тарафыннан 
кабул ителҽ. 

3.4. Гаризалар гариза биргҽн кҿннҽн соң ҿч эш кҿне эчендҽ яшьлҽр ҥзҽге 
тарафыннан карала. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында Карар кабул ителгҽн очракта, муниципаль 
хезмҽт алучылар сменага кадҽр ундҥрт кҿн алдан тҥлҽп бетерҽлҽр һҽм юллама 
алалар. Шулай ук юлламаны алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына китҥ 
урыны һҽм вакыты турында тулы мҽгълҥмат бирелҽ. Путевка ҿчен тҥлҽҥ кулдагы 
тҽртиптҽ башкарыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: муниципаль хезмҽт алучы тарафыннан алынган 
юллама. 

3.5. Балалар савыктыру лагере администрациясе балаларны лагерьга бары тик 
яшьлер узеге директоры кул куйган путевка булганда гына кабул ите. 

3.6. Балалар сҽламҽтлҽндерҥ лагерена юллама агымдагы календарь елында 
бер тапкыр бирелҽ. Юллама алуга элек мҿрҽҗҽгать иткҽн гражданнар, яки балалар 
сҽламҽтлҽндерҥ лагере тулысынча комплектланмаган очракта гына икенче тапкыр 
дҽгъва итҽ ала. Шул ук вакытта ҽлеге юллама гариза бирҥ датасына карап чират 
нигезендҽ затка бирелҽ. 



3.7. Юлламалар ялны оештыру формасына карап, аның факттагы бҽясен 
ҿлешчҽ тҥлҽҥ шартларында (ата-аналар, предприятие-эш бирҥче) бҥлеп бирелҽ. 

3.8. Муниципаль хезмҽт бушлай бирелҽ торган гражданнар категориялҽре 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Балалар һҽм яшьлҽрнең ялын 
һҽм аларны савыктыруны оештыру буенча дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ сыйфаты 
стандартын раслау турында"2015 елның 3 мартындагы 130 номерлы карарында 
билгелҽнҽ. 

3.9. Ҽгҽр бала балалар сҽламҽтлҽндерҥ лагерена килмҽсҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче 
сменадан соң 3 кҿн эчендҽ кҥчерелгҽн акчаларны кире кайтару турында балалар 
сҽламҽтлҽндерҥ лагере директоры исеменҽ язма запрос ясарга хокуклы. Калган 
очракларда акча кире кайтарылмый. 

3.10. Балалар сҽламҽтлҽндерҥ лагеры администрациясе балаларны 
сҽламҽтлҽндерҥ лагереның эчке тҽртип кагыйдҽлҽрен бозган ҿчен путевка бҽясен 
кайтармыйча гына баланы ҥз артыннан калдырырга хокуклы. 

3.11. Гариза бирҥчене шҽхси кабул итҥ яшьлҽр ҥзҽге белгече тарафыннан 
ҥткҽрелҽ. 

3.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең Блок-схемасы № 2 кушымтада 
кҥрсҽтелгҽн. 

3.13. Административ регламентка ҥзгҽрешлҽр кертҥ буенча тҽкъдимнҽр кабул 
итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат № 3 кушымтада кҥрсҽтелгҽн. 

 

4.  Административ регламентның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары 
 

4. 1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда 
билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеге артыннан агымдагы контроль Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының яшьлҽр эшлҽре 
буенча идарҽсе башлыгы тарафыннан башкарыла. 

4.2. Агымдагы контроль ҽлеге Административ регламент нигезлҽмҽлҽрен ҥтҽҥ 
һҽм ҥтҽҥне тикшерҥ юлы белҽн башкарыла. Агымдагы контрольнең даими башкарылу 
вакыты Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының яшьлҽр эшлҽре идарҽсе башлыгы тарафыннан билгелҽнҽ. 

4.3. Тикшерҥлҽр тикшерҥлҽр (планлы тикшерҥлҽр) ҥткҽрҥ планнары яки 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн файдаланучының мҿрҽҗҽгате факты (планнан тыш 
тикшерҥлҽр) буенча гамҽлгҽ ашырыла. 

4.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулы һҽм сыйфатлы булуын контрольдҽ 
тоту ҥз эченҽ Муниципаль хезмҽт алучыларның хокукларын бозу очракларын тикшерҥ, 
ачыклау һҽм бетерҥ, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдаланучыларның 
карарларына, гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр кергҽн мҿрҽҗҽгатьлҽренҽ 
җаваплар ҽзерлҽҥ һҽм карауны ала. 

4.5. Тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре акт (белешмҽ) рҽвешендҽ рҽсмилҽштерелҽ, анда 
ачыкланган җитешсезлеклҽр һҽм аларны бетерҥ буенча тҽкъдимнҽр билгелҽнҽ. Актка 
(белешмҽ) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының яшьлҽр эшлҽре буенча идарҽсе җитҽкчесе кул куя. 

 
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган , шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

вазыйфаи затларның  карарлары һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять бирҥ 
тҽртибе 

 



5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында 
кабул ителгҽн карарларга, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы орган 
(учреждение) хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр 
тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

5.2. Муниципаль хезмҽт алучылар шикаять белҽн шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать итҽргҽ 
яки язмача мҿрҽҗҽгать, шикаять (претензия) җибҽрергҽ хокуклы. 

5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга кергҽн шикаять аны теркҽгҽн кҿннҽн 
алып унбиш эш кҿне эчендҽ каралырга тиеш, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган, 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи заты тарафыннан документлар 
кабул итҥдҽн баш тарткан очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥ яки 
җибҽрелгҽн опечаткаларны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ мондый тҿзҽтҥлҽрнең 
билгелҽнгҽн срогы бозылуга шикаять бирелгҽн очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш 
кҿне эчендҽ. 

5.4. Муниципаль хезмҽт алучыларның язмача мҿрҽҗҽгатендҽ (шикаятьтҽ) 
тҥбҽндҽге мҽгълҥмат булырга тиеш: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 
органның вазыйфаи затының исеме, аларның карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл 
кылмавы) турында шикаять белдерелҽ; 

2) мҿрҽҗҽгать итҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган 
очракта), яшҽҥ урыны турында белешмҽлҽр йҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең - физик затның 
исеме, урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ телефоны номеры 
(номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап бирелергҽ 
тиешле почта адресы (булган очракта); 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 
органның вазыйфаи затының шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре 
(гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл 
кылмавы) белҽн килешмҽгҽн дҽлиллҽр. Мҿрҽҗҽгать итҥче гариза бирҥченең 
дҽлиллҽрен раслаучы документлар (булган очракта) яки аларның кҥчермҽлҽре 
тапшырылырга мҿмкин. 

5.5. Мҿрҽҗҽгать (шикаять) аны муниципаль хезмҽт алучы яки аның вҽкиле 
тарафыннан имзалана. 

5.6. Мҿрҽҗҽгатьне (шикаятьлҽрне) карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге 
карарларның берсе кабул ителҽ: 

5.6.1. хезмҽткҽрнең гамҽле (гамҽл кылмавы) тиешле регламентка таныла һҽм 
мҿрҽҗҽгатьне (шикаятьлҽрне) канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта); 

5.6.2. хезмҽткҽрнең гамҽле (гамҽл кылмавы) регламентка тулысынча яки 
ҿлешчҽ туры килми дип таныла һҽм мҿрҽҗҽгатьне (шикаятьне) тулысынча яки 
ҿлешчҽ канҽгатьлҽндерҥ турында Карар кабул итҽ. 

Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 
язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче телҽге буенча электрон формада, карар кабул 
ителгҽн кҿннҽн соң килҥче кҿннҽн дҽ соңга калмыйча җибҽрелҽ. 

5.7. Шикаять тулысынча яки ҿлешчҽ канҽгатьлҽндерелгҽн очракта, шикаятьне 
караган зат җитешсезлеклҽрне бетерҥ максатларында кабул ителергҽ тиешле 
чараларны билгели. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Административ регламентка  
1 нче кушымта 

 
АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА БАЛАЛАР ҺҼМ ЯШЬЛҼРНЕҢ ЯЛЫН 
ОЕШТЫРУ БУЕНЧА МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ КҤРСҼТҤНЕҢ БЛОК-СХЕМАСЫ 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кулланучыларга муниципаль 

хезмәт күрсәтү мәгълүмат бирү 

турында 

Балалар сәламәтләндерү 

лагерена гариза бирү 

Балалар сәламәтләндерү лагерена 

гаризаны карау 

Гариза бирүче тарафыннан 

муниципаль хезмәт алу өчен 

документлар бирү һәм түләү 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 



 
 
 
 
 
 

Административ регламентка 2 нче кушымта 
 

АДМИНИСТРАТИВ РЕГЛАМЕНТКА ҤЗГҼРЕШЛҼР КЕРТҤ БУЕНЧА ТҼКЪДИМНҼР 
КАБУЛ ИТҤ ҾЧЕН ҖАВАПЛЫ ВАЗЫЙФАИ ЗАТ 

Вазифа Телефон Кабул итҥ урыны Кабул итҥ 
кҿннҽре һҽм 
сҽгатьлҽре 

Татарстан 
Республикасы 
Азнакай 
муниципаль 
районы " яшьлҽр 
ҥзҽге» муниципаль 
бюджет 
учреждениесе 
социаль педагогы 

8(85592) 7-22-
73 

Татарстан 
Республикасы, 
Азнакай шҽһҽре, 
Мҽрҗани ур., 22а 

дҥшҽмбе-җомга 
8.00 дҽн 17.00 гҽ 
кадҽр, 12.00 дҽн 
13.00 гҽ кадҽр 

тҿшке аш 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Административ регламентка  
3 нче кушымта 

 
Балалар һҽм яшьлҽр ялын оештыру буенча ВК рҽисе 
Д. Р. Гыйлҽҗевка 
баланың законлы вәкиле  Ф.И.Осыв 
 
_____________________________________________
_____ 
 
Эш 
урыны________________________________________  
 
Йорт адресы (теркәлү урыны һәм фактта яшәү 
урыны) 
_____________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________
_____ 
Элемтә өчен телефон (өй, эш, сот.) 
_____________________________________________
_____ 

 
 

Гариза 
 
        Баламга юллама бирҥегезне сорыйм ________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(тулысынча балынаң фамилиясе, исеме, аатсының исеме) 
Туган кҿне, ае, елы _______________________________  җенесе ________,  
Баал укый торган гомуми белем бирҥ учреждениесе_______________ 
______________, сыйныфы _________________ , 
 лагерьга «___________________________» _______ сменага. 
 
Ҿстҽмҽ мҽгълҥмат (кирҽклесенең астына сызарга): 
- ятим; 
- ата-ана тҽрбиясеннҽн мҽхрҥм калган балаларны;  
- радиация тҽэсирендҽге авариялҽрдҽн зыян кҥргҽн кешелҽр; 
- кҥп балалы һҽм тулы булмаган гаилҽлҽрдҽн; 
- эшсез; 
- ерак тҿньяк һҽм аларга тиңлҽштерелгҽн җирлҽрдҽн; 
- качаклар һҽм мҽҗбҥри кҥченҥчелҽр. 
 
Гаризага түбәндәге документлар теркәлә: 
- бала уку урыныннан белешмә, 
- туу турында таныклык яки бала паспорты күчермәсе (14 яшьтән, 
һичшиксез,), 
- баалның СНИЛСы, 
- законлы вәкилнең паспорт күчермәсе, 
- законлы вәкилнең эш урыныннан белешмә,  
- күчермәсе иминият полисы нче бәхетсезлек очракларыннан балага, 
- соңгы 3 елда грамоталар/дипломнар күчермәсе (2-3 данә) яки өстәмә белем 
бирү учреждениеләре белешмәсе (профильле сменалар өчен) 
 
«___» _____________ 20__ ел  Имза__________________ 


