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«Мәктәпкәчә белем бирүнең (балалар бакчаларының)  

төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә  

ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә  

кую һәм алу» муниципаль хезмәт күрсәтүнең  

административ регламентына үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының «мәктәпкәчә 

белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасын (балалар бакчаларына) 

тормышка ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм исәпкә кую 

«муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентының якынча формасына 

үзгәрешләр кертү турында» 2020 елның 21 февралендәге под-269/20 номерлы хаты, 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 10.03.2015 елның 

1389/15 номерлы боерыгы белән расланган «Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми 

белем бирү программасын (балалар бакчаларын) гамәлгә ашыручы мәгариф 

оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм күчерү» муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентының якынча формасын раслау турында» приказы 

нигезендә Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты 

карар бирә: 

1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы башкарма 

комитетының 2020 елның 24 гыйнварындагы 89 номерлы карары белән расланган 

яңа редакциядә Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районында 

«Мәктәпкәчә белем бирүнең (балалар бакчаларының) төп гомуми белем бирү 

программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм 

алу» муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

1.2 пунктының 15 абзацын төшереп калдырырга; 

16,14 абзацларын 15,16 абзацлар дип санарга; 

1.2 пунктында 13 пунктчасының «наркотик чаралар һәм психотроп матдәләр 

әйләнешен тикшереп тору органнарында» сүзләрен төшереп калдырырга; 

3.4.6 пунктының икенче абзацында «комплектлау Системасында балаларның 

яше агымдагы елның 1 сентябренә исәпләнә» тәкъдимен төшереп калдырырга; 

3.4.6 пунктындагы 3 абзацны яңа редакциядә бәян итәргә: 



«Буш урыннар булса, белем бирү оешмасына кабул итү бөтен календарь ел 

дәвамында гамәлгә ашырыла»; 

2.8 пунктның 2 графадасындагы  II бүлектәге «Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандарты» таблицадагы «- теләнгән тәрбия һәм белем бирү теленең теләнгән 

оешмада туры килмәве» сүзләрен сүзләренә төшереп калдырырга. 

2. Әлеге боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары А. С. 

Шәйхисламовка йөкләргә. 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Харитонова М.А. 



Тел.: 8(84367)3-03-54                                     


