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Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2009 елның 14 мартындагы 

241 номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районында «Балаларны 

мәктәпкәчә белем бирү буенча төп 

гомуми белем бирү программасын 

тормышка ашыручы мәгариф 

оешмаларына  (балалар бакчалары) 

исәпкә кую һәм алу» муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

«Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 елның 29 декабрендәге 273-

ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясе Гаилә кодексының 54 

статьясына һәм «Россия Федерациясендә мәгариф турында» Федераль законның 67 

статьясына үзгәрешләр кертү хакында " 2019 елның 2 декабрендәге 411-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1.Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2009 елның 14 мартындагы 241 номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районында «Балаларны 



мәктәпкәчә белем бирү буенча төп гомуми белем бирү программасын тормышка 

ашыручы мәгариф оешмаларына (балалар бакчалары) исәпкә кую һәм алу» 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына үзгәрешләр кертергә, 

«Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә 

ашыручы мәгариф оешмаларына (балалар бакчалары) балаларны исәпкә кую һәм 

алу» муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында"гы карарын  яңа редакциядә бәян итәргә: 

I бүлегендәге 1.2 пунктына түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Бер гаиләдә яшәүче һәм гомуми яшәү урыны булган балалар үзләренең 

абыйлары һәм (яки) сеңелләре белем алган оешмаларда мәктәпкәчә белем бирүнең 

төп гомуми белем бирү программалары буенча укырга өстенлекле кабул итү 

хокукына ия.»; 

3.4.4 пунктчаның беренче абзацында “оешмага чираттан тыш, беренче чиратта 

кабул итү хокукы” сүзләрен “чираттан тыш, беренче чиратта, оешмага керү хокукы 

" сүзләренә алмаштырырга;  

3.7 пунктчаның өченче абзацында. «оешмага чираттан тыш, беренче чиратта 

кабул итү хокукы» сүзләрен «чираттан тыш, беренче чиратта, оешмага алу хокукы» 

сүзләренә алмаштырырга. 

2. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары  

Е. В. Сороковнинага йөкләргә. 

 

 

    Җитәкче                                                                                             Р.М. Заһидуллин 


