
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                              КАРАР                                                      
   
«20» декабрь 2019 ел                                                                        № 377 

 
Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының  2019 елның 03 апрелендәге 85 нче 
номерлы «Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми 
белем бирү программасын тормышка ашыручы 
белем бирү оешмаларына (балалар бакчалары) 
балаларны исәпкә кую һәм күчерү буенча 
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 
регламенты турында» карарына үзгәрешләр кертү 
турында (22.05.2019 №118,  01.08.2019 №244 
карарлар редакциясендә) 
 

2012 елның 29 декабрендәге 273-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә 
мәгариф турында» Федераль закон нигезендә», Россия Федерациясе Мәгариф һәм 
фән министрлыгының «Мәктәпкәчә белем бирү программалары буенча укырга кабул 
итү тәртибен раслау турында»  2014 елның 8 апрелендәге 293 номерлы боерыгы, 
2019 елның 2 декабрендәге 411-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе гаилә кодексының 
54 статьясына һәм «Россия Федерациясендә мәгариф турында» Федераль законның 
67 статьясына үзгәрешләр кертү хакында 411-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 
карар итә: 
 1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының  2019 елның 03 
апрелендәге 85 нче номерлы «Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү 
программасын тормышка ашыручы белем бирү оешмаларына (балалар бакчалары) 
балаларны исәпкә кую һәм күчерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 
административ регламенты турында» карарына (22.05.2019 №118,  01.08.2019 №244 
карарлар редакциясендә) түбәндәге  үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 2.5 пунктының 13 абзацын төшереп калдырырга; 
1.2. 3 бүлекне киләсе эчтәлекле 3.5.3 пункт белән тулыландырырга: 

«Бер гаиләдә яшәүче һәм гомуми яшәү урыны булган балалар төп гомуми белем 
бирү программалары буенча энеләре һәм (яки) сеңелләре белем ала торган дәүләт 
һәм муниципаль мәгариф оешмаларына өстенлекле укырга кабул итә алалар.»;  

1.3. 3.5.3., 3.5.4. подпунктларны  3.5.4., 3.5.5. подпунктлар дип санарга; 
1.4. түбәндәге эчтәлекле 6 бүлек өстәргә:  
«6. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә 

административ процедураларны (гамәлләрне) үтәү үзенчәлекләре 
6.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләрнең эзлеклелеген тасвирлау 

түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 
1) муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мөрәҗәгать итүчегә мәгълүмат 

бирү; 
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2) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гаризаны һәм документларны кабул 
итү һәм теркәү;; 

3) мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә 
файдаланылган квалификацияле санлы имзасының чынбарлыкны тикшерү; 

4) " Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе 
«муниципаль казна учреждениесенә документлар белән гариза җибәрү.»; 

5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 
6.2. Мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мәгълүмат 

бирү. 
Гариза бирүче КФҮкә шәхсән, телефон һәм (яки) электрон почта аша муниципаль 

хезмәт алу тәртибе турында консультацияләр алу өчен мөрәҗәгать итәргә хокуклы.  
КФҮ белгече гариза бирүчегә хәбәр итә, шул исәптән муниципаль хезмәт алу 

өчен тәкъдим ителә торган документларның составы, формасы һәм башка сораулар 
буенча да, кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм итә. 

Гариза бирүче КФҮ сайтыннан ирекле файдалану юлы белән муниципаль хезмәт 
күрсәтү тәртибе турында мәгълүмат ала ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 
ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителә торган документларның составы, 
формасы һәм муниципаль хезмәт күрсәтүнең башка мәсьәләләре буенча мәгълүмат. 

6.3. Гаризаны кабул итү һәм теркәү. 
5.3.1. Гариза бирүче үзе, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль 

хезмәт күрсәтү турында язмача гариза бирә һәм әлеге регламентның 2.5 пункты 
нигезендә КФҮләрдә ерактан торып урнашкан эш урыны турында документлар 
тапшыра.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза электрон формада Татарстан 
Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша җибәрелә. Электрон 
формада алынган гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

5.3.2. КФҮ белгече, гаризалар кабул итә торган, КФҮ эше Регламентында 
каралган процедураларны гамәлгә ашыра. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар КФҮ эше Регламентында билгеләнгән 
срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза. 
6.4. Документлар пакетын формалаштыру 
5.4.1. КФҮ белгече КФҮ эше регламенты нигезендә: 
мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә 

кулланылган көчәйтелгән квалификация санлы имзасының чынбарлыкны тикшерә. 
Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар КФҮ эше Регламентында билгеләнгән 

срокларда гамәлгә ашырыла. 
Процедураларның нәтиҗәсе: юнәлдерелгән запрослары. 
6.4.2. КФҮ белгече запросларга җаваплар алгач, документлар пакетын 

формалаштыра һәм аны, регламентта билгеләнгән тәртиптә, Башкарма комитетка 
җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар КФҮ эше Регламентында билгеләнгән 
срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: «Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының мәгариф идарәсе» муниципаль казна учреждениесенә җибәрелгән 
документлар. 

6.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү 
6.5.1. «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» 

муниципаль казна учреждениесеннән муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсенә 
килгәндә, КФҮ белгече аны билгеләнгән тәртиптә терки, гаризада күрсәтелгән элемтә 
ысулын кулланып, гариза бирүчегә (аның вәкиленә) муниципаль хезмәт күрсәтү 
нәтиҗәсе турында хәбәр итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар " Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының мәгариф идарәсе»муниципаль казна учреждениесеннән 
документлар кергән көнне гамәлгә ашырыла. 



Процедураларның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) муниципаль 
хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында хәбәр итү. 

6.5.2. КФҮ белгече гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәсен 
бирә 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар, мөрәҗәгать итүче килеп җиткән 
көнне, чират тәртибендә, КФҮ эше Регламентында билгеләнгән срокларда гамәлгә 
ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: муниципаль хезмәтнең бирелгән нәтиҗәсе. 
2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 
һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат-
коммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга: 
http://aznakaevo.tatar.ru/. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
 
 
      Җитәкче                                                                                           А.Х. Шәмсетдинов 

 
 
 
 
 
 


