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             ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                             КАРАР 

              от 19.03.2020                                                                            № 304 

 

"Мәктәпкәчә белем бирү (балалар бакчалары) төп гомуми белем бирү 

программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә 

кую һәм кабул итү" муниципаль хезмәтен күрсәтүнең Административ 

регламентын раслау турында 

 

2012 нче елның 29 нчы декабрендәге  273-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә 

мәгариф турында»  Федераль законы, 2010 нчы елның 27 нче июлендәге  210-ФЗ 

номерлы «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне оештыру турында» Федераль 

законы, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 2015 нче 

елның 10 нчы мартындагы  1389/15 номерлы «Мәктәпкәчә белем бирү (балалар 

бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф 

оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм кабул итү» муниципаль хезмәтен күрсәтү 

Административ регламентының үрнәк формасын раслау турындагы» Боерыгы 

нигезендә, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 2015 нче 

елның 10 нчы мартындагы  1389/15 номерлы «Мәктәпкәчә белем бирү (балалар 

бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф 

оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм кабул итү» муниципаль хезмәтен күрсәтү 

Административ регламентының үрнәк формасын раслау турындагы» Боерыгы белән 

расланган Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының  

«Мәктәпкәчә белем бирү (балалар бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын 

гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм кабул итү» 

муниципаль хезмәтен күрсәтү Административ регламентының үрнәк формасына 

үзгәрешләр кертү турындагы» 2020 нче елның 16 нчы январендәге под-23/20 

номерлы боерыгы,Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының  

«Мәктәпкәчә белем бирү (балалар бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын 

гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм кабул итү» 

муниципаль хезмәтен күрсәтү Административ регламентының үрнәк формасына 

үзгәрешләр кертү турындагы» 2020 нче елның 21 нче февралендәге под-269/20 

номерлы боерыгы нигезендә,  Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы 

Башкарма комитеты  

 

            КАРАР БИРӘ: 

 

1. Түбәндә китерелгән "Мәктәпкәчә белем бирү (балалар бакчалары) төп 

гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына 
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балаларны исәпкә кую һәм кабул итү" муниципаль хезмәтен күрсәтүнең 

Административ регламентын расларга. 

2. Түбәндә саналганнарны үз көчләрен югалткан дип танырга: 

-  Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма 

комитетының  2018 нче елның 29 нчы январендәге 278 нче номерлы «Татарстан 

Республикасы Биектау муниципаль районында Мәктәпкәчә белем бирү (балалар 

бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф 

оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм кабул итү» муниципаль хезмәтен 

күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында» карарын; 

- Татарстан Республикиасы Биектау муниципаль районы Башкарма 

комитетының  2019 нчы елның 25 нче февралендәге 332 нче номерлы  «Татарстан 

Республикасы Биектау муниципаль районында «Мәктәпкәчә белем бирү (балалар 

бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф 

оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм кабул итү»  муниципаль хезмәтен күрсәтү 

Административ регламентына үзгәрешләр кертү турында» карары. 

3. Әлеге карарны Биектау муниципаль районының Интернет челтәрендәге 

рәсми сайтында http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб-адресы һәм Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында http://pravo.tatarstan.ru/ буенча  

урнаштырып халыкка җиткерергә. 

4.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны башкарма комитет җитәкчесе 

урынбасары – Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы башкарма 

комитетының мәгариф бүлеге начальнигы Н.К. Әхмәтҗановка йөкләргә. 

 

 

Биектау муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                       Д.Ф.Шәйдуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                              «Расланды» 

Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районы 

башкарма комитетының 

2020 нче елның 19 нчы мартындагы  

304 нче карары белән 

 

 

 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районында "Мәктәпкәчә белем 

бирү (балалар бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә 

ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм кабул итү" 

муниципаль хезмәтен күрсәтүнең Административ регламенты (яңа 

редакциядә) 

 

                                            I. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1.  «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районында "Мәктәпкәчә 

белем бирү (балалар бакчалары) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә 

ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм кабул итү" муниципаль 

хезмәтен күрсәтүнең Административ регламенты (алга таба - Административ 

регламент) мәктәпкәчә яшьтәге балаларны исәпкә кую һәм аларны Татарстан 

Республикасы Биектау муниципаль районының мәктәпкәчә төп гомуми белем бирү 

программаларын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына кабул итү тәртибен 

билгели (ары таба - муниципаль хезмәт). 

1.2. Муниципаль хезмәт алучылар булып 2 айдан 7 яшькә кадәрге балаларның 

ата-аналары (башка законлы вәкилләре) булган Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районы территориясендә яшәүче Россия Федерациясе гражданнары, чит 

ил гражданнары тора (алга таба - Гариза бирүче). 

Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә 

ашыручы мәгариф учреждениеләренә чираттан тыш урнаштыру хокукына (алга таба 

- Учреждение) ия: 

- судьяларның балалары; 

- прокурорларның һәм Тикшерү комитеты хезмәткәрләренең балалары; 

- Чернобыль АЭСындагы һәлакәт нәтиҗәсендә радиация йогынтысына дучар 

ителгән гражданнарның балалары һәм аларга тиңләштерелгән граждан 

категорияләре; 

- Террорчылыкка каршы операцияләрдә катнашучы һәм Россия 

Федерациясенең Төньяк Кавказ төбәге территориясендә террорчылык оешмаларын 

һәм төркемнәрен, аларның лидерларын һәм террорчылык акцияләрен оештыруда һәм 

гамәлгә ашыруда катнашучы затларны ачыклау һәм юк итүдә, шулай ук Төньяк 

Кавказ регионы территориясендә террорчылыкка каршы көчләрен (алга таба - хәрби 

хезмәткәрләр) оештыру һәм гамәлгә ашыруда катнашучы махсус көчләр составына 

керүче һәлак булган (хәбәрсез югалган) затларның, вафат булганнарның, инвалид 

булган һәм Россия Федерациясе эчке эшләр органнарының, җинаять-җәза системасы 



 
 

учреждениеләренең һәм органнарының, Дәүләт янгынга каршы көрәш хезмәтенең, 

Россия Федерациясе милли гвардиясе гаскәрләрендә хезмәт итүче һәм полиция 

хезмәткәрләренең (алга таба - махсус көчләр) хәрби хезмәткәрләренең, шулай ук 

Төньяк Кавказ төбәге территориясендә террорчылыкка каршы операцияләрен үткәрү 

буенча берләшкән хәрби хезмәткәрләрнең һәм иҗтимагый иминлекне тәэмин итүче 

затларның балалары; 

        -  Дагыстан Республикасы территориясендә террорчылыкка каршы көрәштә 

турыдан-туры катнашкан, вафат булган, хезмәт бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә 

инвалид булган хәрби хезмәткәрләр һәм эчке эшләр органнары, дәүләт янгынга 

каршы хезмәте, җинаять-башкарма системасы хезмәткәрләренең балалары»; 

Учреждениегә беренче чиратта урнашу хокукына түбәндәгеләр ия: 

 - Ата-аналарының берсе инвалид булган балалар һәм инвалид балалар; 

 - Күп балалы гаиләләрдән булган балалар; 

- Полиция хезмәткәре балалары, шул исәптән хезмәт бурычларын үтәүгә бәйле 

рәвештә алынган гариплек яисә сәламәтлеккә башка төрле зыян килү нәтиҗәсендә 

һәлак булган (үлгән) полиция хезмәткәре балалары; полиция хезмәтен узу чорында 

алынган авыру нәтиҗәсендә вафат булган полиция хезмәткәре балалары; гариплек 

яки хезмәт вазыйфаларын үтәүгә бәйле рәвештә алынган һәм полициядә алга таба 

хезмәт вазыйфаларын үтү мөмкинлеген булдырмый торган Россия Федерациясе 

гражданы балалары; гариплек яки сәламәтлеккә башка төрле зыян килү нәтиҗәсендә 

алынган Россия Федерациясе гражданы балалары; полиция хезмәтен үткәндә 

гариплек яки башка төрле зыян килү нәтиҗәсендә алынган гариплек яки бүтән төрле 

авырулар нәтиҗәсендә полиция хезмәтеннән китеп бер ел эчендә вафат булган Россия 

Федерациясе гражданының балалары; полиция хезмәтеннән гарипләнү яки бүтән 

төрле зыян килү нәтиҗәсендә алынган Россия Федерациясе гражданы балалары; 

Россия Федерациясе гражданины, полиция хезмәткәре тәрбиясендә булган балалар; 

- хәрби хезмәткәрләрнең балалары; 

 - җинаять-башкарма системасы учреждениеләрендә һәм органнарында, 

янгынга каршы дәүләт хезмәтенең федераль янгынга каршы хезмәтендә һәм Россия 

Федерациясе таможня органнарында махсус исемнәре булган һәм хезмәт узучы 

хезмәткәрләрнең, Россия Федерациясе гражданнарының, җинаять-башкарма 

системасы учреждениеләрендә һәм органнарында, Дәүләт янгынга каршы 

хезмәтендә, Россия Федерациясе таможня органнарында хезмәттән азат ителгән 

хезмәткәрләр, Россия Федерациясе гражданнары балалары; 

- бер гаиләдә яшәүче һәм яшәү урыны уртак булган балалар үзләренең 

абыйлары һәм (яисә) апалары укый торган Учреждениедә мәктәпкәчә белем бирүнең 

төп гомуми белем бирү программалары буенча укырга өстенлекле кабул итү 

хокукына ия; 

- үз акчалары исәбенә Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы 

территориясендә мәктәпкәчә өстәмә урыннар булдыручы оешма хезмәткәрләренең 

балалары гамәлдәге законнар нигезендә Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районы катнашында төзелә торган дәүләти-хосусый партнерлык 

турындагы килешү шартлары нигезендә булдырылган урыннарга тигез булган санда 

мәктәпкәчә мәгариф учреждениеләрендә урыннар белән тәэмин ителә; 

Учреждениегә игезәк балаларның берсе җибәрелгән очракта, икенчесе (һәм 



 
 

аннан соңгы) әлеге учреждениегә чираттан тыш җибәрелә. Федераль законнарда, 

Татарстан Республикасы законнарында һәм законлы норматив-хокукый актларда 

каралмаган башка нигезләр буенча ташламалар бирү рөхсәт ителми. 

1.3.  Муниципаль хезмәт күрсәтү «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 

районы башкарма комитетының мәгариф бүлеге» муниципаль казна 

учреждениесе һәм әлеге Административ регламентка 1 нче кушымтада 

күрсәтелгән мәгариф учреждениеләре тарафыннан күрсәтелә. 

1.4. «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы башкарма 

комитетының мәгариф бүлеге» муниципаль казна учреждениесе урнашкан 

урыны адресы: 422700, Татарстан Республикасы, Биектау районы, Биектау 

тимер юл станциясе бистәсе, Школьная ур., 17 й. 

«Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы башкарма комитетының 

мәгариф бүлеге» муниципаль казна учреждениесенең эш графигы: 8.00 дән 12.00 

сәгатькә кадәр һәм 13.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә кадәр (бәйрәм һәм ял көннәреннән 

тыш). 

           1.5. «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы башкарма 

комитетының мәгариф бүлеге» муниципаль казна учреждениесенең белешмә 

телефоннары: 8(84365) 2-36-02; 8(84365) 2-36-00; 

           1.6. Интернет челтәрендә «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 

районы башкарма комитетының мәгариф бүлеге» муниципаль казна 

учреждениесенең рәсми сайты адресы : http://edu.tatar.ru/v_gora/vgora 

           1.7. Учрежденияләрнең рәсми сайтлары урнашкан урыны, эш графигы, 

белешмә телефоннары, адреслары турында мәгълүмат 1 нче кушымтада күрсәтелгән. 

1.8. Муниципаль хезмәт турында мәгълүмат түбәндәгеләрдән алынырга 

мөмкин: гариза бирүчеләр белән эшләү өчен биналарда урнашкан муниципаль 

хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә алган мәгълүмати 

стендлар ярдәмендә; Татарстан Республикасы дәүләт телләрендә мәгълүмат 

әлеге административ регламентның 1.1, 1.3, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 

пунктларындагы (пунктчаларындагы) муниципаль хезмәт турында 

белешмәләрне үз эченә ала; 

        - «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы башкарма 

комитетының мәгариф бүлеге» муниципаль казна учреждениесенең рәсми сайтында; 

        - Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында 

бирелгән кире элемтә формасы аша: https://uslugi.tatar.ru/cei/fedback и телефоны 

буенча (8(843)5-114-115); 

- «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы башкарма 

комитетының мәгариф бүлеге» муниципаль казна учреждениесенә һәм Учреждениегә 

(телефон аша яисә шәхсән) телдән мөрәҗәгать иткәндә; 

- «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы башкарма 

комитетының мәгариф бүлеге» муниципаль казна учреждениесенә язмача 

мөрәҗәгать иткәндә. 

          1.9. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге норматив хокукый актлар нигезендә 

гамәлгә ашырыла: 

Россия Федерациясе Конституциясе (РФ законнары җыентыгы, 2009 ел 26.01., 

№4, 445 ст.); 

http://edu.tatar.ru/v_gora/vgora


 
 

 “Россия Федерациясендә мәгариф турында”  2012 елның 29 декабрендәге 273-

ФЗ номерлы Федераль законы (РФ законнары җыентыгы, 2012 ел 31.12., № 53 ( I 

кисәк) 7598 ст.); 

“Россия Федерациясендә бала хокукларының төп гарантияләре турында” 1998 

елның 24 июлендәге 124-ФЗ номерлы Федераль законы (РФ законнары җыентыгы, 

1998 ел 03.08., № 31, 3802 ст.); 

“Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында”  2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законы (РФ 

законнары җыентыгы, 2003 ел 06.10., № 40, 3822 ст.); 
 “Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында”  2006 
елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль законы (РФ законнары җыентыгы, 2006 
ел 08.09., № 19, 2060 ст.); 

“Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында”  2010 елның 

27 июнендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законы (РФ законнары җыентыгы, № 31, 

4179 ст.); 

“Полиция турында” 2011 елның 7 февралендәге 3-ФЗ номерлы Федераль 

законы ( РФ законнары җыентыгы, 2011 ел 14.02., № 7, 900 ст.); 

1998  нче елның  27 нче маендагы 76-ФЗ номерлы Федераль законы 

(РФзаконнары җыентыгы, 1998 ел 01.06., №22, 2331 ст.); 

“Янгын куркынычсызлыгы турында” 1994 елның 21 нче декабрендәге 69-ФЗ 

номерлы Федераль законы (РФ законнары җыелмасы, 1994 ел 26.12., № 35, 3649 ст.); 

“Башкарма хакимиятнең кайбер федераль органнары хезмәткәрләренә социаль 

гарантияләр һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

турында” 2012 нче елның 30 нчы декабрендәге 283-ФЗ номерлы Федераль законы (РФ 

законнар җыентыгы, 2012 ел 31.12., № 53 (I кисәк) 7608 ст.); 

1992 нче елның 17 нче январендәге № 2202-1 номерлы Федераль законы 

(Россия Федерациясе халык депутатлары Съезды һәм Россия Федерациясе 

Верховный Советы хәбәрләре, 1992 ел 20.02., №8, 366 ст.); 
“Россия Федерациясендә судьялар статусы турында”  1992 елның 26 июнендәге  
3132-1 номерлы Россия Федерациясе Законы (Россия Федерациясе халык 

депутатлары Съезды һәм Россия Федерациясе Верховный Советы хәбәрләре , 1992 ел 

30.07., № 30, 1792 ст.); 
Чернобыль АЭСындагы һәлакәт аркасында радиация йогынтысына дучар 

ителгән гражданнарны социаль яклау турында 1991 нче елның 15 нче маендагы 1244-
1 номерлы Россия Федерациясе Законы (Россия Федерациясе халык депутатлары 
Съезды һәм Россия Федерациясе Верховный Советы хәбәрләре, 1991 ел 23.05., № 21, 
699 ст.); 

РФ Президентының «Инвалидларга дәүләт ярдәменең өстәмә чаралары 

турында» 1992 елның 2 октябрендәге 1157 номерлы Указы (РФ Президенты һәм РФ 

Хөкүмәте актлары җыентыгы, 1992 ел 05.10., № 14, 1098 ст.); 
РФ Президентының «Күп балалы гаиләләргә социаль ярдәм чаралары турында» 

1992 елның 5 маендагы 431 номерлы Указы (РФ Президенты һәм РФ Хөкүмәте 
актлары җыентыгы, 1992 ел 14.05., № 19, 1044 ст.); 

РФ Президентының “Наркотик чаралар һәм психотроп матдәләр әйләнешен 

контрольдә тоту органнарында хокук саклау хезмәте турында 2003 нче елның 5 нче 

июнендәге 613 номерлы Указы (РФ законнары җыентыгы, 2003 ел 09.06., № 23, 2197 

ст.); 
“Электрон рәвештә күрсәтелә торган беренче чираттагы дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең җыелма исемлеген раслау турында” Россия Федерациясе 



 
 

хөкүмәтенең 2009 нчы елның 17 нче декабрендәге 1993-р номерлы күрсәтмәсе (РФ 
законнар җыентыгы, 2009 ел 28.12., № 52 (II кисәк) 6626 ст.); 

“Дәүләт йөкләмәсе (заказ) яисә муниципаль йөкләмә (заказ) урнаштырылган, 

дәүләт яки муниципаль хезмәтләр реестрларына кертелергә тиешле һәм электрон 

формада күрсәтелә торган хезмәтләр исемлеген раслау турында” 2011 нче елның 25 

нче апрелендәге 729-р номерлы Россия Федерациясе хөкүмәте боерыгы (РФ законнар 

җыентыгы, 2011 ел 02.05.,№ 18, 2679 ст.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең “Россия Федерациясе Төньяк Кавказ төбәге 

территориясендә террористик операцияләрдә катнашучы һәм хокук тәртибен һәм 

иҗтимагый иминлекне тәэмин итүче федераль башкарма хакимият органнары 

хезмәткәрләренә һәм хәрбиләргә өстәмә гарантияләр һәм компенсацияләр турында” 

2004 нче елның 9 нчы февралендәге, 65 нче номерлы карары (РФ законнар җыентыгы, 

2004 ел 16.02, № 7, 535 ст.); 

“Дагыстан Республикасы территориясендә хезмә бурычларын үтәү белән бәйле 

рәвештә терроризмга каршы көрәштә турыдан - туры катнашкан, һәлак булган 

(хәбәрсез югалган), инвалидлыкка чыккан эчке эшләр органнары, дәүләт янгынга 

каршы хезмәте, җинаять-башкарма системасы хезмәткәрләре һәм хәрби хезмәткәрләр 

гаиләләре әгъзаларын социаль яклау буенча өстәмә чаралар турында”  1999 нчы 

елның 25 нче августындагы, 936 нчы номерлы карары (РФ законнары җыентыгы, 

1999 ел 30.08., № 35, 4321 ст.); 

Россия Федерациясе мәгариф һәм фән министрлыгының “Төп гомуми белем 

бирү программалары - мәктәпкәчә белем бирү программалары буенча белем бирү 

эшчәнлеген оештыру һәм гамәлгә ашыру тәртибен раслау турында” 2013 нче елның 

30 нчы августындагы 1014 номерлы боерыгы (Российская газета, № 238, 2013 ел 

23.10.); 

Татарстан Республикасының 2011 нче елның 1 нче августындагы 50-ТРЗ 

номерлы «Татарстан Республикасында дәүләти хосусый партнерлык турында» 

Законы (Татарстан Дәүләт Советы басма хәбәрләре, 2011, № 8 (I кисәк); 

          2019 нчы елның 2 нче декабрендәге 411-ФЗ номерлы " Россия Федерациясе 

Гаилә кодексының 54  статьясына " Россия Федерациясендә мәгариф турында” 

Федераль законының 67 статьясына үзгәрешләр кертү турында" Федераль законы;   

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Уставы. 

 

 

 

 

 

II. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты  

 

 



 
 

Муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

стандартына 

таләпләр исеме 

Стандартка таләпләр эчтәлеге Муниципаль хезмәт яисә 

таләпне билгеләүче 

норматив акт 

2.1. Муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

исеме 

Мәктәпкәчә белем бирү (балалар 

бакчасы) буенча төп гомуми белем 

программасын гамәлгә ашыручы белем 

бирү оешмаларына балаларны исәпкә алу 

һәм кабул итү 

Россия Федерациясе 

Мәгариф һәм фән 

министрлыгының "Төп 

гомуми белем бирү 

программалары - 

мәктәпкәчә белем бирү 

программалары буенча 

белем бирү эшчәнлеген 

оештыру һәм гамәлгә 

ашыру тәртибен раслау 

турында" 30.08.2013 № 

1014 боерыгы 

2.2. Башкарма 

хакимият 

органының 

исеме 

Муниципаль хезмәт «Татарстан 

Республикасы Биектау муниципаль 

районы башкарма комитетының мәгариф 

бүлеге» муниципаль казна учреждениесе 

һәм әлеге административ регламентка 1 

нче кушымтада күрсәтелгән мәгариф 

учреждениеләре тарафыннан күрсәтелә. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

җаваплы вазыйфаи затлар булып 

«Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районы башкарма 

комитетының мәгариф бүлеге» 

муниципаль казна учреждениесе 

хезмәткәрләре тора (алга таба - вәкаләтле 

хезмәткәр). 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнар 

әлеге Административ регламентта 

каралган хезмәтләрне күрсәтү 

нәтиҗәсендә күрсәтелә торган 

хезмәтләрне, шул исәптән муниципаль 

хезмәт алу өчен кирәкле һәм башка 

дәүләт органнарына, җирле үзидарә 

органнарына, оешмаларга мөрәҗәгать 

итү белән бәйле гамәлләрне, шул исәптән 

килештерүләрне гамәлгә ашыруны 

Гариза бирүчедән таләп итәргә хокуклы 

түгел. 

«Россия Федерациясендә 

мәгариф турында» 2012 

елның 29 декабрендәге 273-

ФЗ номерлы Федераль 

закон 



 
 

2.3. Муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәләренең 

тасвирламасы 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе 

булып, баланы мәктәпкәчә белем бирү 

буенча төп гомуми белем программасын 

гамәлгә ашыручы белем бирү оешмасына 

(балалар бакчасына) кабул итү тора. 

Россия Федерациясе 

Мәгариф һәм фән 

министрлыгының "Төп 

гомуми белем бирү 

программалары - 

мәктәпкәчә белем бирү 

программалары буенча 

белем бирү эшчәнлеген 

оештыру һәм гамәлгә 

ашыру тәртибен раслау 

турында" 30.08.2013 № 

1014 боерыгы 

2.4. Муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

вакыты, шул 

исәптән 

муниципаль 

хезмәт күрсәтүдә 

катнашучы 

оешмаларга 

мөрәҗәгать итү 

кирәклеген 

исәпкә алып 

Муниципаль хезмәт күрсәтү гамәлгә 

ашырыла: 

- исәпкә алу өлешендә дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр порталында 

муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

гариза тутырганнан яки «Татарстан 

Республикасы Биектау муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф 

бүлеге" МКУсенә кәгазьдә гариза биргән 

вакыттан алып гамәлгә ашырыла»; 

 Учреждениегә балаларны кабул итү 

өлешендә муниципаль хезмәт күрсәтү 

гариза бирүчегә Учреждениегә юллама 

турында хәбәр ителгәннән соң 

Учреждениеләрнең төп комплектлавы 

чорында  1 сентябрьдән дә соңга 

калмыйча һәм Учреждениеләрне 

комплектлап бетерү чорында 30 көннән 

дә соңга калмыйча җибәрелә. 

 

2.5. Муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

өчен законнар 

яисә башка 

норматив 

хокукый актлар 

нигезендә 

кирәкле 

документларның 

тулы исемлеге, 

шулай ук 

мөрәҗәгать 

итүче 

тарафыннан 

- 1. Гариза бирүче баланы исәпкә кую өчен 

гариза тапшырганда кирәкле 

мәгълүматлар  исемлеге: 

- баланың фамилиясе, исеме, атасының 

исеме; 

- баланың туган көне; 

- туу турында таныклык күрсәткечләре; 

- фактта яшәү урыны (адрес); 

- ананың, атасының яки законлы 

вәкилләренең фамилиясе, исеме, 

электрон почта адресы, элемтә өчен 

телефон номеры ; 

- ата-ананың (законлы вәкилнең) 

шәхесен раслаучы документ; 

Россия Федерациясе 

Мәгариф һәм фән 

министрлыгының "Төп 

гомуми белем бирү 

программалары - 

мәктәпкәчә белем бирү 

программалары буенча 

белем бирү эшчәнлеген 

оештыру һәм гамәлгә 

ашыру тәртибен раслау 

турында" 30.08.2013 № 

1014 боерыгы 



 
 

тапшырылырга 

тиешле 

муниципаль 

хезмәт 

күрсәтүләр өчен 

кирәкле һәм 

мәҗбүри булган 

хезмәт 

күрсәтүләр өчен, 

аларны 

мөрәҗәгать 

итүче 

тарафыннан алу 

ысуллары, шул 

исәптән 

электрон 

формада, аларны 

тапшыру 

тәртибе 

- баланы Учреждениегә кабул итү буенча 

ташламалар булу турында мәгълүмат; 

- баланың сәламәтлеге буенча ихтыяҗы; 

- теләге булган бер оешма; 

- төркемдә тәрбия һәм белем бирү буенча 

телне сайлау теләге; 

- баланы оешмага кабул итүне теләгән 

көне; 

- теләгән оешмада урын булмаганда, 

башка балалар бакчасы тәкъдиме белән 

килешүе/килешмәве. 

2. Учреждениегә кабул итү өчен кирәкле 

документлар исемлеге (гариза бирүче 

тарафыннан шәхсән Учреждениегә 

мөрәҗәгать иткәндә тапшырыла): 

- Учреждение җитәкчесе исеменә ата - 

аналарның (законлы вәкил) язмача 

гаризасы; 

- баланың яшәү яки тору урыны буенча 

теркәлүен раслаучы документ; 

- - билгеләнгән үрнәктәге медицина 

бәяләмәсе (сәламәтлек саклау 

учреждениесе тарафыннан бирелә); 

- баланың ата-анасының берсенең 

(законлы вәкилләренең) шәхесен 

раслаучы документ; 

- психологик-медик-педагогик комиссия 

бәяләмәсе (баланы компенсацияләүче 

һәм катнаш юнәлешле төркемнәргә 

кабул иткәндә психологик-медик-

педагогик комиссия тарафыннан 

бирелә). 

2.6. Дәүләт 

органнары, 

җирле үзидарә 

органнары һәм 

гариза бирүче 

тәкъдим итәргә 

хокуклы башка 

оешмалар 

карамагында 

булган 

муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

өчен норматив 

Ташламаларны раслаучы документлар: 

- күп балалы гаиләләр балалары; 

- Чернобыль АЭСындагы һәлакәт 

аркасында радиация йогынтысына дучар 

ителгән гражданнарның балалары; 

- инвалид балалар; 

- бер ата-анасы инвалид булган 

гаиләләр. 

Документлар социаль яклау 

территориаль органнары тарафыннан 

бирелә. 

 



 
 

хокукый актлар 

нигезендә 

кирәкле 

документларның 

тулы исемлеге 

2.7. Муниципаль 

хезмәт күрсәтүгә 

кирәкле 

документларны 

кабул итүдән 

баш тарту өчен  

нигезләрнең 

тулы исемлеге 

Исәпкә кую өлешендә: 

 - оешмага кабул ителә торган 

балаларның максималь яше арту;   

оешмага кабул ителү өлешендә:  

 - "Электрон балалар бакчасы" 

системасында баланы Учреждениегә 

җибәрү турында мәгълүмат булмау.  

 

2.8. Муниципаль 

хезмәт 

күрсәтүне 

туктатып тору 

яки муниципаль 

хезмәт 

күрсәтүдән баш 

тарту өчен  

нигезләрнең 

тулы исемлеге 

Исәпкә кую өлешендә: 

 - оешмага кабул ителә торган 

балаларның максималь яше арту;   

оешмага кабул ителү өлешендә:  

 - "Электрон балалар бакчасы" 

системасында баланы Учреждениегә 

җибәрү турында мәгълүмат булмау. 

1) Исәпкә кую өлешендә: 

- баланың туу турында таныклыкны 

идентификацияләү процедурасына 

комачаулаучы дөрес булмаган (җитәрлек 

булмаган) белешмәләр бирү; 

- Учреждениегә кабул иткәндә 

балаларның яше максималь яшьтән арту; 

2) Учреждениегә кабул итү өлешендә:  

 -"Электрон балалар бакчасы" 

системасында баланы оешмага җибәрү 

турында мәгълүмат булмау; 

- баланы оешмага алуга  каршы булган 

медицина күрсәтмәләре булу; 

-. ата-аналарның (законлы вәкилләрнең) 

муниципаль  кулланудан  баш тарту 

турында гаризасы. 

Муниципаль мәгариф учреждениесенә 

кабул итүдә анда буш урыннар булмау 

сәбәпле генә кире кагылырга мөмкин, 

моңа "Россия Федерациясендә мәгариф 

турында" 2012 елның 29 декабрендәге 

273-ФЗ номерлы Федераль законның 67 

статьяның 5 һәм 6 өлешләрендә һәм 88 

статьясында каралган очраклар керми. 

Муниципаль мәгариф учреждениесендә 

"Россия Федерациясендә 

мәгариф турында "2012 

елның 29 декабрендәге 273 

нче номерлы Федераль 

законы, 

Россия Федерациясе 

Мәгариф һәм фән 

министрлыгының "Төп 

гомуми белем бирү 

программалары - 

мәктәпкәчә белем бирү 

программалары буенча 

белем бирү эшчәнлеген 

оештыру һәм гамәлгә 

ашыру тәртибен раслау 

турында" 30.08.2013 № 

1014 боерыгы 



 
 

урын булмаган очракта, баланың ата-

анасы (законлы вәкилләре) аны башка 

гомуми белем бирү оешмасына 

урнаштыру мәсьәләсен хәл итү өчен 

турыдан-туры Татарстан Республикасы 

Биектау муниципаль районы башкарма 

комитетының мәгариф бүлегенә 

мөрәҗәгать итә. 

2.9. Муниципаль 

хезмәт күрсәткән 

өчен алына 

торган дәүләт 

пошлинасы яки 

башка түләү алу 

тәртибе, күләме 

һәм нигезләре 

Муниципаль  хезмәт  түләүсез 

нигездә күрсәтелә 

 

2.10. . 

Муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

өчен кирәкле һәм 

мәҗбүри булган 

хезмәт 

күрсәтүләр өчен, 

шул исәптән 

муниципаль 

хезмәт күрсәтүдә 

катнашучы 

оешмалар 

тарафыннан 

тапшырыла 

торган 

документ(лар) 

турында 

белешмәләр 

Кирәкле  һәм  мәҗбүри  хезмәт 

күрсәтү таләп ителми 

 

 

2.11. 

Муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

өчен кирәкле һәм 

мәҗбүри булган 

хезмәт 

күрсәтүләр өчен, 

шул исәптән 

мондый түләү 

күләмен исәпләү 

методикасы 

Кирәкле  һәм  мәҗбүри  хезмәт 

күрсәтү таләп ителми 

 



 
 

турында 

мәгълүматны да 

кертеп түләү алу 

тәртибе, күләме 

һәм нигезләре 

2.12. 

Муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

турында, 

муниципаль 

хезмәт күрсәтүдә 

катнашучы 

оешма 

тарафыннан 

күрсәтелә торган 

хезмәт 

күрсәтүне 

соратып, һәм 

мондый 

хезмәтләр 

күрсәтү 

нәтиҗәсен 

алганда чиратта 

көтүнең 

максималь срогы 

Чиратта шәхси кабул итүне көтү вакыты 

15 минуттан артмаска тиеш. Әгәр хезмәт 

күрсәтү пенсионерларга, инвалидларга 

бирелә икән, киләсе мөрәҗәгать 

итүченең көтү (хезмәт күрсәтү) вакыты 

30 минутка кадәр озайтылырга мөмкин. 

Мөрәҗәгать иткән барлык кешеләрне 

кабул итү эш көне тәмамланырга 1 

сәгатьтән дә соңга калмыйча тәэмин 

ителергә тиеш. 

 

2.13. 

Муниципаль 

хезмәт 

күрсәтүне 

сораган гариза 

бирүче 

соратуының  

теркәлү вакыты 

һәм муниципаль 

хезмәт күрсәтүдә 

катнашучы 

оешманың 

хезмәтләре, 

шулай ук 

электрон 

формада   

ТР Биектау муниципаль районы 

Башкарма комитеты мәгариф идарәсе” нә 

гариза бирүченең исәпкә кую турындагы  

гаризасын теркәү , мөрәҗәгать итүгә 1 эш 

көне дәвамында Административ 

регламентның III бүлегендә каралганча 

гамәлгә ашырыла.  

Баланы Учреждениегә кабул итү 

турындагы гаризаны теркәү 1 эш көне 

дәвамында Административ 

регламентның III бүлегендә каралганча 

гамәлгә ашырыла. 

 

2.14. 

Муниципаль 

хезмәт күрсәтелә 

торган 

Гариза бирүчеләр белән эшләү  өчен 

биналарда муниципаль хезмәтләр 

турында визуаль һәм текстлы  мәгълүмат 

бирүче стендлар урнаштырыла. Бинаның 

2010 ел 27.06. 210-ФЗ 

номерлы           “Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру 



 
 

биналарга, 

гариза 

бирүчеләрне 

көтү һәм 

муниципаль 

хезмәт 

күрсәтүне сорап 

гариза тутыру 

урынына, шул 

исәптән әлеге 

объектларның 

инвалидлар өчен 

үтемлелеген 

тәэмин итүгә, 

инвалидларны 

социаль яклау 

турында Россия 

Федерациясе, 

Татарстан 

Республикасы 

законнары 

нигезендә, 

мондый 

хезмәтләр 

күрсәтү тәртибе 

турында 

визуаль, текст 

һәм 

мультимедияле 

мәгълүмат 

урнаштыру һәм 

рәсмиләштерүгә 

таләпләр 

 алгы өлешендә муниципаль 

мәгариф идарәсе органының исеме 

урнаштырыла.  

Кабул  итүне  көтеп утыручы 

гариза бирүчеләргә кәгазьләрне тутыру 

өчен өстәлләр  һәм  урындыклар 

бирелә. 

Биналар  санитар кагыйдәләр  һәм 

нормаларга нигезләнеп 

җиһазландырыла.  

Муниципаль  хезмәт күрсәтү 

урыннарына   инвалидлар өчен 

каршылыксыз үтү, биналарга уңайлы 

керү һәм чыгу һәм бина эчендә уңайлы 

күчеп йөрү тәэмин ителә.  

Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе 

турында визуаль, текстлы һәм 

мультимедияле мәгълүмат гариза бирүче 

затларга уңайлы урында урнаштырыла, 

шулай ук физик мөмкинлекләре чикле 

булган затларның да мөмкинлекләре 

исәпкә алына. 

турында” Федераль законы  

 

2.15. 

Муниципаль 

хезмәт 

күрсәтүнең 

һәркем өчен 

мөмкин булуы 

һәм сыйфаты 

күрсәткечләре, 

шул исәптән 

муниципаль 

хезмәт 

күрсәткәндә 

Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең 

һәркем өчен мөмкин булуы 

күрсәткечләре булып тора: 

-бинаның җәмәгать транспортының 

һәркем файдалана алырлык зонасында 

урнашкан булуы; 

-кирәкле сандагы белгечләр, шулай ук 

гариза бирүчеләрдән документлар кабул 

ителә торган биналар булу; 

-мәгълүмати 

стендларда,Министерствоның рәсми 

сайтында, Биектау муниципаль 

2010 ел 27.06. 210-ФЗ 

номерлы           “Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру 

турында” Федераль законы  

 



 
 

мөрәҗәгать 

итүченең 

вазыйфаи затлар 

белән үзара 

хезмәттәшлеге 

күләме һәм 

аларның 

дәвамлылыгы, 

дәүләт һәм 

муниципаль 

хезмәтләр 

күрсәтүнең 

барышы 

турында 

мәгълүмат алу, 

шул исәптән 

мәгълүмати-

коммуникацион 

технологияләр 

кулланып, 

гариза бирүче 

сайлавы буенча 

теләсә кайсы 

(экстерриториал

ь принцип), 

җирле үзидарә 

органының 

башкарма-бүлеп 

бирү 

территориаль 

бүлегендә 

Федераль 

законның 15.1 

статьясында 

каралган 

(комплекслы 

сорату) дәүләт 

һәм муниципаль 

хезмәтләр 

күрсәтүнең 

күпфункцияле 

үзәкләрендә 

берничә дәүләт 

һәм (яки) 

муниципаль 

районының «Интернет» челтәрендәге 

мәгълүмати ресурсларында, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр порталында 

муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, 

тәртибе һәм сроклары турында тулы 

мәгълүмат булу; 

-инвалидлар өчен законда каралганча 

шартлар булдыру. 

Дәүләт  хезмәт күрсәтүнең сыйфат  

күрсәткечләре түбәндәгеләр: 

- документларны кабул итүнең һәм 

карауның  срокларын үтәү; 

- муниципаль хезмәтнең нәтиҗәсен алу 

срогын үтәү; 

- муниципаль  хезмәт күрсәтүдә 

җаваплы затларның  административ 

регламентларны  бозуы буенча  нигезле 

шикаятьләр булуы. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

сорау биргәндә һәм муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсен алганда муниципаль 

хезмәт күрсәтүче вазыйфаи затның да, 

мөрәҗәгать итүченең дә бер тапкыр 

үзара хезмәттәшлеге күздә тотыла. 

Хезмәттәшлек озынлыгы регламент 

белән билгеләнә. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга 

таба – КФҮ), КФҮ ерак эш урыннары 

аркылы муниципаль хезмәт күрсәтелми. 

Экстерриториаль принцип буенча һәм 

комплекслы сорату составында 

муниципаль хезмәт күрсәтелми. 



 
 

хезмәтләр 

күрсәтү турында 

соратуы аркылы 

дәүләт һәм 

муниципаль 

хезмәтләрне 

күрсәтү 

(шул исәптән 

тулы күләмдә) 

күпфункцияле 

үзәгендә 

муниципаль 

хезмәт алу 

мөмкинлеге яки 

мөмкинлеге 

булмау 

2.16. Башка, шул 

исәптән 

экстерриториаль 

принцип буенча 

(әгәр 

муниципаль 

хезмәт 

экстерриториаль 

принцип буенча 

күрсәтелсә) 

муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

үзенчәлекләрен 

исәпкә алучы 

таләпләр һәм 

муниципаль 

хезмәтне 

электрон 

формада 

күрсәтүнең 

үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәтне электрон формада 

күрсәтү Татарстан Республикасы дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр Порталында 

(http://uslugi. tatar.ru/) гамәлгә ашырыла 

2010 ел 27.06. 210-ФЗ 

номерлы           “Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру 

турында” Федераль законы  

 

 

 

III. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәү сроклары, 

аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон формада 

административ процедураларны башкару үзенчәлекләре, шулай ук дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә административ 

процедураларны башкару үзенчәлекләре 



 
 

Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге административ процедураларны үз эченә ала: 

-гариза бирүчегә консуль тацияләр бирү; 

-исәпкә кую («Электрон балалар бакчасы» автоматлаштырылган мәгълүмат 

системасында (алга таба – Система) исәпкә кую өчен гариза бирү (теркәлү); 

- Учреждениегә юллама; 

- Учреждениегә кабул итү. 

3.1. Гариза бирүчегә консультация бирү. 

Гариза бирүче шәхсән үзе, телефон һәм (яки) электрон почта аша муниципаль 

хезмәт алу тәртибе турында консультацияләр алу өчен “Татарстан Республикасы 

Биектау муниципаль районы башкарма комитетының мәгариф бүлеге” Муниципаль 

казна учреждениесенә мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

Вәкаләтле хезмәткәр гариза бирүчегә, шул исәптән муниципаль хезмәт алу өчен 

тәкъдим ителә торган документларның составы, формасы һәм эчтәлеге буенча 

консультацияләр бирә һәм кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар гариза бирүченең мөрәҗәгать итү 

көнендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: муниципаль хезмәт алу өчен кирәк булган 

документациянең составы, формасы һәм эчтәлеге буенча консультацияләр һәм 

кимчелекләрен күрсәтү. 

3.2. Исәпкә кую. 

3.4.1. Учреждениегә урнаштыру буенча учетка кую өчен ата-аналар (законлы 

вәкилләр) гаризаларын тутыру гамәлгә ашырыла: 

-Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша 

(https://uslugi.tatar.ru/); 

- дәүләт хезмәтләренең бердәм порталы аша (https://beta.gosuslugi.ru/); 

- "Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф бүлеге” Муниципаль казна учреждениесенә шәхсән 

мөрәҗәгать иткәндә. 

"Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф бүлеге” Муниципаль казна учреждениесенә мөрәҗәгать иткәндә Системага 

гариза күрсәткечләрен кертүне Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекнең 

мәгариф бүлеге боерыгы белән билгеләнгән Вәкаләтле хезмәткәр гамәлгә ашыра. 

Гариза тутырганда ата-аналар (законлы вәкилләр) шәхси мәгълүматларны 

эшкәртүгә ризалык бирә (административ регламентка 2 нче кушымта). 

Гаризаларны кабул итү һәм аны теркәү Системада ел дәвамында башкарыла. 

Системага әлеге мәгълүматларны кертү Гариза бирүченең мөрәҗәгатеннән соң 

1 эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Системага белешмәләрне кертү. 

3.4.2. Исәпкә кую өчен гариза биргәндә кертелгән туу турында таныклыкның 

Система тарафыннан корректлыгын тикшерү гамәлгә ашырыла. Әгәр дә бу дөрес 

түгел, яки юк икән, системада гариза бирү «документларны раслау» статусы бирелә. 

Бу очракта гариза бирүчегә документларны раслау өчен "Татарстан Республикасы 

Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф бүлеге» муниципаль 

казна учреждениесенең кабул итү сәгатьләрендә булырга кирәк. Гариза бирүче 

документларын раслаганнан соң, вәкаләтле хезмәткәр гаризага гариза бирү 

https://uslugi.tatar.ru/
https://beta.gosuslugi.ru/


 
 

датасыннан «теркәлгән " статусы бирә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар, документлар расланганнан соң  

1 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла. 

Процедуралар нәтиҗәсе: гаризага Системада «Теркәлде» статусын бирү. 

3.4.3.  Гаризаны законлы вәкил (опекун, попечитель) биргән очракта, системада 

гариза “опеканы (попечительлек) раслау”дигән статус ала. Бу очракта гариза 

бирүчегә опека (попечительлек) турындагы документларны раслау өчен " Татарстан 

Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф бүлеге» 

Муниципаль казна учреждениесенә барырга кирәк. Гариза бирүче документларын 

раслаганнан соң, вәкаләтле хезмәткәр гаризага гариза бирү датасыннан «теркәлгән» 

статусын бирә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар, документлар расланганнан соң  

1 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла. 

Процедуралар нәтиҗәсе: гаризага Системада «Теркәлде» статусын бирү.  

3.4.4.  Әгәр гариза бирүче Учреждениегә чиратсыз, беренче чиратта керү 

хокукына ия икән, аның гаризасына «документларны раслау» статусы бирелә. Гариза 

бирүчегә «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф бүлеге» муниципаль казна учреждениесенә льгота раслаучы 

документның төп нөсхәсен, шулай ук аның күчермәсен, түбәндәге ташламаларны 

раслаучы документлардан тыш, бирергә кирәк: 

-күпбалалы гаилә балалары; 

- Чернобыль АЭСындагы һәлакәт аркасында радиация йогынтысына дучар 

ителгән гражданнарның балалары; 

- инвалид балалар; 

-ата-ананың берсе инвалид булган гаилә балалары. 

  Әлеге ташламалар исемлеге   Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш 

белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының  «Татарстан Республикасы 

халкының социаль регистры»   Дәүләт мәгълүмати системасы аша автомат рәвештә 

раслана. Бу – Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталына бирелгән гаризалар 

буенча ташламаларны раслау өчен район мәгариф идарәсенә шәхси визитны 

булдырмас өчен эшләнә.    

Ташламаны раслаучы документ күчермәсе  «Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» Муниципаль казна 

учреждениесендә саклана   

           Ташламаның гамәлдә булу вакыты чыккач, Гариза бирүчегә кичекмәстән 

чираттан тыш яисә беренче чиратта оешмага кабул итү хокукын расларга кирәк. 

“Бер гаиләдә яшәүче һәм уртак яшәү урынына ия балалар (абыйлар-апалар)” 

льготасына ия ата-аналарга мәгариф бүлегенә түбәндәге исемлектәге документлар 

тапшырырга кирәк: балаларның туу турындагы таныклыклары, ата-аналарның 

мәктәпкәчә белем бирү оешмасы белән килешүе, белешмә (гаилә һәм прописка 

турында йорт китабыннан өземтә.  

3.4.5. Теркәлгән гаризага шәхси идентификацион номер  бирелә. Гариза 

бирүченең   гариза  статусы   һәм нигезләмә  чиратын     Татарстан Республикасы 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында  https://uslugi.tatar.ru баланың туу 

турындагы  таныклык мәгълүматлары буенча (серия һәм номер) яки Дәүләт 



 
 

хезмәтләре бердәм порталында  https://beta.gosuslugi.ru/ индивидуаль идентификация 

номеры аша,  шулай ук «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы 

Башкарма комитетының мәгариф бүлеге» Муниципаль казна учреждениесенә 

телефон аша шалтыратып яки кабул итү сәгатьләрендә үзең барып  тикшерергә була.   

Гариза бирүче исәпкә куелганнан соң, үзенең гаризасында  баласын бер 

учреждениегә кабул итүләрен  сорарга  хокуклы.   

Шәхси идентификация номеры бирелгән көннән соң,  гариза бирүчегә  гариза 

нигезендә  ул теләгән  Учреждениене   алыштырырга  рөхсәт ителә. Гариза бирүче 

оешманы алыштыру соравы белән мәгариф идарәсе органнарына мөрәҗәгать итә  ала. 

Бу вакытта исәпкә алу датасы шул килеш сакланып кала. 

Шулай ук ул бу гамәлне дәүләт хезмәтләре порталына https://beta.gosuslugi.ru/. 

гариза биреп тә эшли ала. 

Теләгән Учреждениене алыштырган очракта, әгәр Гариза бирүче белем бирү 

Учреждениесенә беренче чиратта кабул ителү хокукына ия булган очракта, Гариза 

бирүче тарафыннан яңадан документларны 3.3.4.пункты нигезендә раслау гамәлгә 

ашырыла (4 нче кушымта). 

Вәкаләтле хезмәткәр  гражданинның  гаризасына,  хаталар  булдырмау  

максатыннан, 5 эш көне дәвамында кайбер  төзәтмәләр кертергә хокуклы ( баланың 

фамилиясе, исеме, атасының исеме, туу датасы һәм гамәлгә кую датасыннан кала 

башкаларга). Әлеге срок тәмамлангач, үзгәрешләр кертү вәкаләтле хезмәткәр 

гаризасы буенча Система администраторы тарафыннан гамәлгә ашырыла.   

Гариза бирүченең исәпкә кую турындагы гаризасы,  бала 8 яшькә җиткәч, 

вәкаләтле хезмәткәр тарафыннан «архив» статусына күчерелә.  

Буш урыннары булган авыл Учреждениесенә элек исәпкә куелган баланы 

исәпкә кую һәм теркәү рөхсәт ителә.  Гариза авыл Учреждениесенең урнашу урыны 

буенча мәгариф идарәсе органнарына тапшырыла. Теләгән оешмага булган чират 

беренчел гариза буенча саклана.   

Системага яңа Учреждениеләрне кертү вәкаләтле хезмәткәр гаризасы буенча 

Система администраторы тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

3.4.6. Учреждениене  комплектлаштыру  алдыннан 30 көн кала   «Татарстан 

Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф бүлеге» 

Муниципаль казна учреждениесенә чираттагы уку елына һәр яшь категориясе буенча  

төркемнәрдәге (планлы төркемнәр) буш урыннар саны турында мәгълүматлар 

раслауга тәкъдим ителә. 

                    Чираттагы уку елына Учреждениеләрне комплектлаштыру расланган төркем 

һәм буш урыннар саны нигезендә агымдагы уку елының  1 нче июненнән 30 нчы 

августына кадәр гамәлгә ашырыла. 

                    Учреждениеләрне комплеклау түбәндәге тәртиптә гамәлгә ашырыла:      

-Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы территориясендә яшәү 

урыны яки тору урыны буенча теркәлгән гражданнар өчен – агымдагы елның 

1июненнән - 31 нче июленә кадәр; 

-Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы территориясендә яшәү 

урыны яки тору урыны буенча теркәлмәгән гражданнар өчен -  агымдагы елның 1 - 

31 августына кадәр. 

Буш урыннар булган очракта, белем бирү Учреждениесенә кабул итү календарь 



 
 

ел буена гамәлгә ашырыла. 

Гражданнарны комплектлаштыру нәтиҗәләре белән таныштыру «Татарстан 

Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф бүлеге» 

Муниципаль казна учреждениесендәге стендларга шул хактагы мәгълүматны  төп 

комплеклау вакытында бер айга урнаштыру белән гамәлгә ашырыла.   

Белем бирү учреждениеләрен комплектлаганда вәкаләтле хезмәткәрләр 

гражданнарның гаризаларын  бары бер эш көне дәвамында карарга тиеш.   

3.5. Учреждениегә юнәлтү. 

Мөрәҗәгать итүченең чираты җиткәч һәм яшь төркемендә тиешле урыннар 

булган очракта гаризага “Мәктәпкәчә белем бирү оешмасына җибәрелде” дигән  

статус бирелә.  Әлеге статусның җибәрелүе хакында хәбәр Татарстан Республикасы 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталында, дәүләт хезмәтләренең бердәм 

порталында күрсәтелә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Системада гаризага «МББО нә җибәрелде» 

статусын бирү. 

3.5.2. Мөрәҗәгать итүче “Мәктәпкәчә белем бирү оешмасына җибәрелде” дигән  

статус алганнан соң,  30 календарь көн дәвамында бала кабул итү өчен белем бирү 

Учреждениесенә документлар тапшырырга килергә тиеш. 

  Учреждение җитәкчесе мөрәҗәгать иткән вакыттан алып 1 эш көне дәвамында 

Гариза бирүченең баланы кабул итү турындагы гаризасына Системада "Килешү төзү” 

дигән статус бирә. 

Гариза бирүче “Килешү төзү” статусы бирелгән көннән бер ай эчендә килешү 

төзү өчен Учреждениегә килергә тиеш.   

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать 

иткәннән соң 1 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла. 

Процедуралар нәтиҗәсе: Системада гаризага «Килешү төзү» статусын бирү. 

3.5.4. Әгәр мөрәҗәгать итүчене бу Учреждение канәгатьләндерми икән, бу 

очракта Гариза бирүче әлеге оешмадан баш тарта. Гаризага “Теркәлгән” статусы 

бирелә. Исәпкә кую датасы үзгәрми.  

Тәкъдим ителгән Учреждениегә җибәрүдән баш тарту “Татарстан республикасы 

Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф бүлеге" Муниципаль 

казна учреждениесендә шәхси мөрәҗәгать иткәндә “Татарстан республикасы Биектау 

муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф бүлеге" Муниципаль казна 

учреждениесе билгеләгән формада язмача рәсмиләштерелә. (11 нче кушымта). 

Әлеге пункт белән билгеләнгән Процедуралар Гариза бирүче мөрәҗәгать 

иткәннән бер эш көне гамәлгә ашырыла. 

Кабул итәргә теләгән дата Гариза бирүченең юнәлдерүдән баш  тарту гаризасы 

белән мөрәҗәгать иткән датасыннан иртәрәк булмаган дата белән алыштырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: гаризага Системада «Теркәлде» статусын бирү, 

тәкъдим ителгән Учреждениегә юнәлдерүдән баш тарту. 

3.5.5.“Мәктәпкәчә белем бирү оешмасына җибәрелде” дигән  статус бирелгәч, 

гариза бирүче Административ регламентның 3.5.2 п. каралган тиешле вакыт эчендә 

оешмага мөрәҗәгать итмәсә, Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү туктатыла. 

Гариза системасына “Килмәде” статусы бирелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән Процедуралар, Административ регламентның 



 
 

3.5.2 п. каралган тиешле вакыт узганнан соң бер эш көне дәвамында гамәлгә 

ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: гаризага Системада «Килмәде» статусы бирү. 

3.5.6.Әгәр гариза бирүче хезмәт алу теләген раслый икән, гаризага «Теркәлгән» 

статусы бирелә. Исәпкә кую датасы үзгәрми. (8 нче кушымта).   Әгәр мөрәҗәгать 

итүче муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартса, гаризага «Хезмәт күрсәтүдән баш 

тартылган" статусы бирелә. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту яки аны раслау 

"Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф бүлеге" Муниципаль казна учреждениесе тарафыннан билгеләнгән форма 

буенча яшәү урыны буенча мәгариф идарәсе органнарына шәхси мөрәҗәгать иткәндә 

язмача рәсмиләштерелә. (11 нче кушымта). 

Әлеге пункт белән билгеләнгән Процедуралар, Гариза бирүче мөрәҗәгать иткән 

вакыттан бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла 

Раслаган очракта Гариза бирүченең муниципаль хезмәт алу ихтыяҗын раслап,  

мөрәҗәгать иткән датадан иртәрәк булмаган теләгән кабул итү датасына алмаштыру 

башкарыла.  

Процедуралар нәтиҗәсе: гаризага Системада «Теркәлгән» яки «Хезмәт 

күрсәтүдән баш тарткан» статусын бирү. 

3.6. Учреждениегә кабул итү. 

         Ата-аналар (законлы вәкилләр) белән шартнамә төзегәннән соң, Оешма 

җитәкчесе течение 1 эш көне эчендә Системага шартнамәнең реквизитларын кертә 

һәм гаризага Системада «МББО кабул ителде» статусын бирә. 

3.6.1.  Баланы карау өчен ата-аналар түләве “МББО кабул ителде” статусы 

бирелгән көннән билгеләнә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар, ата-аналар (законлы вәкилләр) 

белән шартнамә төзегәннән соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедуралар нәтиҗәсе: гаризага Системада «МББО кабул ителде» статусы 

бирү. 

3.6.2. Гариза бирүче шартнамә төзергә билгеләнгән срокта килмәсә, 

Учреждение җитәкчесе гаризага “Килмәде” статусын бирә.  

          Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар Учреждениегә балаларны кабул 

итү өлешендә муниципаль хезмәт күрсәтелгән вакыттан соң Гариза бирүчегә 

Учреждениегә юллама турында Учреждениеләрне төп комплектлау чорында 1 

сентябрьдән соңга калмыйча һәм Учреждениеләрне комплектлап бетерү чорында 

“Шартнамә төзү” статусы бирелгәннән соң 30 көннән дә соңга калмыйча хәбәр 

ителгәннән соң 1 эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедуралар нәтиҗәсе: гаризага Системада «Килмәде» статусын бирү. 

         3.6.3. Әгәр гариза бирүче хезмәт алу теләген раслый икән, гаризага «Теркәлгән» 

статусы бирелә. Исәпкә кую датасы үзгәрми. 

          Раслаган очракта Гариза бирүченең муниципаль хезмәт алу ихтыяҗын раслап,  

мөрәҗәгать иткән датадан иртәрәк булмаган теләгән кабул итү датасына алмаштыру 

башкарыла.  

           Әгәр мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартса, гаризага 

«Хезмәт күрсәтүдән баш тартылган" статусы бирелә. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән 

баш тарту яки аны раслау "Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы 



 
 

Башкарма комитетының мәгариф бүлеге" Муниципаль казна учреждениесе 

тарафыннан билгеләнгән форма буенча яшәү урыны буенча мәгариф идарәсе 

органнарына шәхси мөрәҗәгать иткәндә язмача рәсмиләштерелә. (11 нче кушымта). 

          Әлеге пункт белән билгеләнгән Процедуралар, Гариза бирүче мөрәҗәгать иткән 

вакыттан бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла 

          Раслаган очракта Гариза бирүченең муниципаль хезмәт алу ихтыяҗын 

раслап, мөрәҗәгать иткән датадан иртәрәк булмаган теләгән кабул итү датасына 

алмаштыру башкарыла. 

Процедуралар нәтиҗәсе: гаризага Системада «Теркәлгән» яки «Хезмәт 

күрсәтүдән баш тартылган» статусы бирү. 

3.6.4. Компенсацияләүче һәм сәламәтләндерү юнәлешендәге төркемгә 

сәламәтлеккә ихтыяҗ күрсәтелгән балалар җибәрелә. 

    Баланы билгеле бер вакытка компенсацияләүче яки сәламәтләндерү 

юнәлешендәге төркемгә җибәргәндә (вакытлыча, медицина бәяләмәсе яки 

психологик-медицинапедагогик комиссиясе бәяләмәсе нигезендә) юлламага 

"Вакытлы кабул итү» билгесе куела. 

    Бала гаризасы исәпкә куелуның беренчел датасы белән чиратта саклана. 

    Әгәр бала компенсацияләүче яки сәламәтләндерү юнәлешендәге төркемгә 

юллама вакытында башка Учреждениедә булса, Оешма җитәкчесе махсус 

төркемдә булу вакыты тәмамлану датасын күрсәтеп, баланы вакытлыча чыгара. 

3.6.5. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балаларны, инвалид балаларны 

Оешманың компенсацияләүче һәм катнаш юнәлешле төркемнәргә күчерү 

психологик-медикпедагогик комиссия бәяләмәсе нигезендә гамәлгә ашырыла. 

3.7. Баланы бер Учреждениедән икенчесенә күчерү ата-ана гаризасы буенча 

буш урыннар булган очракта мөмкин. 

   Баланы бер Учреждениедән икенчесенә күчерү өчен гариза теләгән 

Учреждениенең урнашу урыны буенча мәгариф бүлегенә тапшырыла. (3 нче 

кушымта). 

Әгәр Гариза бирүче Учреждениегә чиратсыз, беренче чиратта керү хокукына ия 

икән, Гариза бирүчегә «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы 

Башкарма комитетының мәгариф бүлеге» муниципаль казна учреждениесенә льгота 

раслаучы документның төп нөсхәсен, шулай ук аның күчермәсен тапшырырга кирәк 

(6,7 нче кушымталар) 

3.7.1. Әлеге системага ата-аналар баланы күчерүгә гаризасындагы мәгълүматны  

керткәндә ата-ана тарафыннан тиешле гаризаны тапшыру датасы куела. 

Учреждениене комплектлаганда баланы бер Учреждениедән икенчесенә күчерү 

гомуми чират тәртибендә карала. 

Балаларны бер Учреждениедән икенчесенә күчергәндә льготалы категория 

балалары федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары һәм башка законга 

кагылышлы норматив хокукый актлар белән билгеләнгән льготалардан файдалана. 

          3.7.2. Гражданнар гаризалары буенча (ике кызыксынган яктан да) төрле 

учреждениеләрнең бер яшь категориясе төркемнәренә йөрүче ике бала урыны белән 

алмашырга рөхсәт ителә. Гаризалар оешмалар урнашкан урын буенча район мәгариф 

бүлекләренә тапшырыла. 

3.7.3. Учреждение эшчәнлеген бетерү яки туктатып тору очрагында тәрбияләнүчеләр 



 
 

башка учреждениеләргә чираттан тыш тәртиптә күчерелә. 

3.7.4. Бала бакчадан киткән очракта, тиешле боерык теркәлгән көннән соң 1 эш көне 

эчендә Учреждение җитәкчесе гаризага Системада "Исәптән чыгарылды" 

статусын бирә. 

3.7.5. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы башкарма комитетының 

тиешле күрсәтмә актында белем бирү учреждениесе эшчәнлеген туктату 

турында карар кабул иткәндә ата-аналарының (законлы вәкилләренең) язма 

ризалыгы нигезендә укучылар күчереләчәк кабул итүче учреждение, яисә кабул 

итүче учреждениеләр исемлеге (алга таба - кабул итүче учреждение) күрсәтелә.  

          Баштагы белем бирү учреждениесен алга таба күчерү турында үз эшчәнлеге 

туктатылган очракта, Биектау муниципаль районы башкарма комитетының баштагы 

учреждение эшчәнлеген туктату турындагы күрсәтмә акты басылып чыкканнан соң 

биш эш көне эчендә укучыларның ата-аналарына (законлы вәкилләренә) язма 

рәвештә хәбәр итәргә, шулай ук күрсәтелгән хәбәрнамәне Интернет челтәрендәге 

үзенең рәсми сайтында урнаштырырга тиеш. Әлеге хәбәрнамәдә укучыларның ата-

аналарыннан (законлы вәкилләреннән) кабул ителгән учреждениегә күчерүгә язма 

ризалык бирү сроклары булырга тиеш.        

             3.7.6. Укучыларны күчерү кирәклегенә китергән сәбәп турында баштагы 

белем бирү учреждениесе Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы 

башкарма комитетына, укучыларның ата-аналарына (законлы вәкилләренә) язма 

рәвештә хәбәр итәргә, шулай ук күрсәтелгән хәбәрнамәне Интернет челтәрендәге 

рәсми сайтында урнаштырырга тиеш: 

                 - лицензияне гамәлдән чыгарган очракта - суд карары законлы көченә 

кергән вакыттан алып биш эш көне дәвамында; 

                 - лицензия гамәлдә булуы туктатылып торган очракта - лицензияләр 

реестрына кабул ителгән карар турында, лицензиянең гамәлдә булуын туктатып тору 

турында кабул ителгән карар турында мәгълүматны үз эченә алган белешмәләр 

кертелгән вакыттан алып биш эш көне дәвамында. 

              3.7.7. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы башкарма 

комитеты, шушы Регламентның 3.7.5 пунктында күрсәтелгән очрактан тыш, баштагы 

учреждениедән яшь категориясе күрсәтелеп укучыларның исемлекле составы, 

төркемнең юнәлеше һәм алар тарафыннан үзләштерелә торган мәктәпкәчә белем бирү 

программалары турында алдан алынган мәгълүматны кулланып, кабул итүче белем 

бирү учреждениесен сайлый. 
              3.7.8. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы башкарма 
комитеты мәктәпкәчә белем бирүнең мәгариф программалары буенча белем бирү 
эшчәнлеген гамәлгә ашыручы үзе сайлаган учреждениеләрне аларда укучыларны 
күчерү мөмкинлеге турында соратып ала. 
                 Күрсәтелгән учреждениеләр җитәкчеләре яисә аларның вәкаләтле затлары, 

тиешле сорату алганнан соң ун эш көне эчендә, укучыларны күчерү мөмкинлеге 

турында язмача хәбәр итәргә тиеш. 

              3.7.9. Баштагы белем бирү учреждениесе  ата-аналарга (законлы вәкилләргә) 

Биектау муниципаль районы башкарма комитетыннан алынган укучыларны баштагы 

учреждениедән күчерүгә ризалык биргән мәктәпкәчә белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы учреждениеләр турындагы, шулай ук укучыларны кабул итүче 

учреждениегә укучыларның ата-аналарының (законлы вәкилләре) язма ризалык бирү 



 
 

сроклары турында мәгълүматны  җиткерә. Күрсәтелгән мәгълүмат аны алганнан соң 

ун эш көне дәвамында җиткерелә һәм түбәндәгеләрне үз эченә ала: кабул итүче 

учреждение исеме, мәктәпкәчә белем бирүнең гамәлгә ашырыла торган уку-укыту 

программалары исемлеге, укучыларның яшь категориясе, төркемнең юнәлеше, буш 

урыннар саны. 

                3.7.10. Баштагы учреждение укучыларның ата-аналарының (законлы 

вәкилләренең) язма ризалыгын алганнан соң, мондый күчерүнең нигезен күрсәтеп, 

кабул итүче учреждениегә күчерү тәртибендә (баштагы учреждение эшчәнлеген 

туктату, лицензиянең гамәлдән чыгуы, лицензия гамәлдән чыгып тору) белем 

алучыларны чыгару турында күрсәтмә акты чыгара. 

                3.7.11. Тәкъдим ителә торган учреждениегә күчерүдән баш тарткан очракта, 

укучының ата-анасы (законлы вәкилләре) бу хакта язма гаризада күрсәтәләр. 

                3.7.12. Баштагы учреждение укучыларның исемлек составын, укучыларның 

ата-аналарының (законлы вәкилләренең) язма ризалыгын, шәхси эшләрен кабул 

итүче учреждениегә тапшыра. 

                 3.7.13. Тәкъдим ителгән документлар нигезендә кабул итүче учреждение 

укучыларның ата-аналары (законлы вәкилләре) белән шартнамә төзи һәм килешү 

төзелгәннән соң өч эш көне эчендә баштагы учреждение эшчәнлеге туктатылу, 

лицензиянең гамәлдән чыгуына, лицензияне гамәлдән чыгарып тору белән бәйле  

рәвештә, укучыны күчерү тәртибендә кабул итү турында күрсәтмә акты чыгара. 

               Кабул итү турындагы күрсәтмә актында, укучыны күчерү тәртибендә кабул 

итү турында, анда ул күчерүгә кадәр укыган баштагы учреждение, укучыларның яшь 

категориясе һәм төркемнең юнәлеше күрсәтелгән язу языла 

               3.7.14. Кабул итүче учреждениедә тапшырылган шәхси эшләр нигезендә 

белем алучыларга күчерү тәртибендә кабул итү турында күрсәтмә актыннан өземтәне, 

укучыларның ата-аналарының (законлы вәкилләренең) тиешле язма ризалыкларын үз 

эченә алган яңа шәхси эшләр төзелә. 

 

 

IV. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары. 

4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә      
тоту үз эченә ала: гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм 
бетерү, муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының шикаятьләрен карау, 
үтәлешен тикшерү, җирле үзидарә органы вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) карарлар әзерләү керә.  

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 
тора:   

          1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документларның проектларын 
тикшерү һәм килештерү. Тикшерү нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

          2) билгеләнгән тәртиптә башкарыла торган эш кәгазьләрен алып баруны 
тикшерү;  

          3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешенә билгеләнгән 
тәртиптә контроль тикшерү үткәрү.  

Контроль тикшерүләр план нигезендә (җирле үзидарә органы эшчәнлегенең ярты 
еллык яки еллык планнары нигезендә гамәлгә ашырыла) һәм планнан тыш булырга 
мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү (комплекслы 
тикшерүләр) белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала, яисә гариза бирүченең 
конкрет мөрәҗәгате буенча.  

Муниципаль хезмәт күрсәткәндә һәм карарлар кабул иткәндә гамәлләрнең 



 
 

башкарылуын контрольдә тотуны гамәлгә ашыру максатларында башкарма комитеты 

җитәкчесенә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр 

тапшырыла. 

4.2.  Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда 

билгеләнгән гамәлләрнең эзлеклелеге үтәлешенә агымдагы контроль муниципаль 

берәмлек башкарма комитеты җитәкчесенең муниципаль хезмәт күрсәтү буенча 

Учреждение өчен җаваплы урынбасары тарафыннан гамәлгә ашырыла. 
       4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 
үзидарә органының структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи регламентлар турында 
нигезләмәләр белән билгеләнә.  
Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 

очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла. 
      4.4. Җирле үзидарә органы җитәкчесе гариза бирүчеләрнең мөрәҗәгатьләрен 
вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплы.  
Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (җитәкчесе урынбасары) 
әлеге Регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрне вакытында 
һәм (яисә) тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплы.  
Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә (гамәлгә ашырыла) торган 

карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмау) өчен вазыйфаи затлар һәм башка муниципаль 

хезмәткәрләр законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы. 

     4.5. Гражданнар, аларның берләшмәләре һәм оешмалар тарафыннан муниципаль 

хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту, Палата эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль 

хезмәт күрсәтү вакытында муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль 

һәм дөреслеккә туры килә торган мәгълүмат алу һәм  муниципаль хезмәт күрсәтү 

процессында  мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге 

аркылы тормышка ашырыла. 

 

V. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүче күпфункцияле үзәкнең, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

өчен күпфункцияле үзәк тарафыннан җәлеп ителүче оешмаларның шулай ук 

аларның вазыйфаи затына яки муниципаль хезмәткәргә, хезмәткәрләрнең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына)  судка кадәр (судтан 

тыш) шикаять бирү тәртибе. 

 

        5.1. Гариза бирүче, шикаять белән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать  итә ала: 

        1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризаны теркәү вакытын бозу; 

        2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогы бозылу. Күрсәтелгән очракта күпфункцияле 

үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәре шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә тиешле муниципаль 

хезмәт күрсәтү функциясе йөкләнгән очракта гына мөмкин; 

        3) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясенең норматив хокукый 

актларында, Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый актларында, 

муниципаль хокукый актларда аларны тапшыру яисә гамәлгә ашыру каралмаган 

гариза бирүчедән документларны яисә мәгълүматны яки гамәлгә ашыруны таләп итү; 



 
 

        4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив хокукый 

актларында, Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый актларында, 

муниципаль хокукый актларда каралган документларны мөрәҗәгать итүчедән кабул 

итүдән баш тарту; 

        5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе 

субъектларының законнарында һәм башка норматив хокукый актларында, 

муниципаль хокукый актларда баш тартуга нигез каралмаса, муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту. Күрсәтелгән очракта күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле 

үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) мөрәҗәгать 

итүче тарафыннан судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү, шикаять белдерелә 

торган күпфункцияле үзәккә тиешле муниципаль хезмәт күрсәтү функциясе 

йөкләнгән очракта гына мөмкин; 

        6) гариза бирүчедән муниципаль хезмәт күрсәткән очракта Россия Федерациясе 

норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъекты норматив хокукый 

актлары, муниципаль хокукый актларында  каралмаган түләү таләп итү; 

       7) муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның 

вазыйфаи заты, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре, муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен күпфункцияле үзәк җәлеп ителгән оешмалар яисә аларның 

хезмәткәрләре муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда 

җибәрелгән басма хаталарны һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яки мондый 

төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу. Күрсәтелгән очракта күпфункцияле үзәкнең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) гариза бирүче тарафыннан 

судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзәк хезмәткәре, 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять белдерелгән 

күпфункцияле үзәккә тиешле муниципаль хезмәт күрсәтү функциясе йөкләнгән 

очракта гына мөмкин. 

        8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү срогы яисә 

тәртибе бозылу; 

        9) туктатып тору нигезләре федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул 

ителгән Россия Федерациясенең бүтән норматив хокукый актларында, Россия 

Федерациясе субъектларының законнарында һәм башка норматив хокукый 

актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган булса, муниципаль хезмәт 

күрсәтүне туктатып тору. Күрсәтелгән очракта күпфункцияле үзәкнең карарларына 

һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) гариза бирүче тарафыннан судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзәк хезмәткәре шикаять белдерелә 

торган күпфункцияле үзәккә тиешле муниципаль хезмәт күрсәтү функциясе 

йөкләнгән очракта гына мөмкин; 

       10) муниципаль хезмәт күрсәткәндә гариза бирүчедән беренче тапкыр 

муниципаль хезмәт күрсәткән вакытта кирәкле булган  документларны кире какканда 

аларның юклыгы һәм (яки) тулы булмаганлыгы күрсәтелмәгән документларны яки 

мәгълүматларны таләп итү, яисә 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 7 статьясы 1 бүлеге 4 пунктында каралган очраклардан кала. Күрсәтелгән 

очракта гариза бирүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 



 
 

(судтан тыш) шикаять белдерү карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 

шикаять белдерелгән күпфункцияле үзәккә тиешле муниципаль хезмәт күрсәтү 

каралган очракта гына мөмкин. 

          5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазь чыганакта, электрон рәвештә муниципаль 

хезмәтне күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәккә яки күпфункцияле үзәкне гамәлгә 

куючы булып торучы ачык-хокукый берәмлекнең дәүләт хакимияте тиешле органына 

(җирле үзидарә органына) һәм шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

күпфункцияле үзәк җәлеп итә торган оешмаларга бирелә. Муниципаль хезмәтне 

күрсәтүче орган җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаятьләр югарырак органга (ул булган очракта) бирелә яки ул булмаган очракта 

турыдан-туры муниципаль хезмәтне күрсәтүче орган җитәкчесе тарафыннан карала. 

Күп функцияле үзәк хезмәткәре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

карата шикаятьләр шушы күпфункцияле үзәк җитәкчесенә бирелә. Күпфункцияле 

үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр Россия 

Федерациясе субъектының норматив хокукый акты белән вәкаләтле күпфункцияле 

үзәкне гамәлгә куючыга яисә вазыйфаи затка тапшырыла. Муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен күпфункцияле үзәк тарафыннан җәлеп ителгән оешмалар 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата 

шикаятьләр әлеге оешмалар җитәкчеләренә бирелә. 

          5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт 

күрсәтүче орган җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

карата шикаять почта аша, күпфункцияле үзәк аша, «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәреннән, муниципаль хезмәтне күрсәтүче органның рәсми 

сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яки дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләрнең региональ порталыннан файдаланып җибәрелергә 

мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхсән кабул иткәндә кабул ителергә мөмкин. 

Күпфункцияле үзәкнең, күпфунцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять почта аша, "Интернет" мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрен, күпфункцияле үзәкнең рәсми сайтын, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталын яки дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

төбәк порталын кулланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене 

шәхсән кабул иткәндә кабул ителергә мөмкин. Күпфункцияле үзәк тарафыннан 

хезмәтләр күрсәтү өчен җәлеп ителә торган оешмаларның, шулай ук аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять 

почта аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, әлеге 

оешмаларның рәсми сайтларыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм 

порталыннан яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең региональ порталыннан 

файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхсән кабул 

иткәндә кабул ителергә мөмкин. 

        5.4. Федераль башкарма хакимият органнары, дәүләт корпорацияләре һәм 

аларның вазыйфаи затлары, федераль дәүләт хезмәткәрләре, Россия Федерациясе 

бюджеттан тыш дәүләт фондларының вазыйфаи затлары, муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен күпфункцияле үзәкләр җәлеп итә торган оешмалар һәм аларның хезмәткәрләре 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр, шулай ук 



 
 

күпфункцияле үзәкнең, аның хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) карата шикаятьләр бирү һәм карау тәртибе, Россия Федерациясе 

Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә. 

       5.5. Муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнарның, муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүче органнарның вазыйфаи затларының яисә дәүләт яисә муниципаль 

хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата 

шикаятьләр бирү һәм карау тәртибе (процедурасы) федераль закон белән билгеләнгән 

очракта, күрсәтелгән шикаятьләрне бирүгә һәм карауга бәйле мөнәсәбәтләр өчен 

әлеге Административ регламентның V бүлегендә күрсәтелгән нормалар 

кулланылмый. 

        5.6. Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарының һәм 

аларның вазыйфаи затларының, Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте 

органнарының, җирле үзидарә органнарының һәм аларның вазыйфаи затларының, 

муниципаль хезмәткәрләрнең дәүләт граждан хезмәткәрләренең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата, шулай ук күпфункцияле үзәк, күпфункцияле 

үзәк хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата 

шикаятьләр бирү һәм карау үзенчәлекләре Россия Федерациясе субъектларының 

норматив хокукый актлары һәм муниципаль хокукый актларга туры китереп 

билгеләнә. 

        5.7.Шикаять үз эченә алырга тиеш: 

       1) муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның 

вазыйфаи заты яки муниципаль хезмәткәр, күпфункцияле үзәк, аның җитәкчесе һәм 

(яисә) хезмәткәре, күпфункцияле үзәк тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

җәлеп ителә торган оешмалар, аларның җитәкчеләре һәм (яисә) хезмәткәрләре 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять бирелә торган 

орган исеме; 

       2)   гариза бирүчегә җавап бирү өчен гариза бирүче – физик затның фамилиясе, 

исеме, әтисенең исеме (соңгысы булган очракта), яшәү урыны турында белешмә яисә 

гариза бирүче - юридик затның исеме, урнашкан урыны турында белешмә, хәбәрләшү 

өчен телефон номеры, электрон почта адресы (адреслары) (ахыргысы булган очракта) 

һәм почта адресы;   

   3) муниципаль хезмәтне күрсәтүче органның, муниципаль хезмәтне күрсәтүче 

органның вазыйфаи затының йә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәре, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен күпфункцияле үзәк 

хезмәткәре, күпфункцияле үзәк җәлеп ителә торган оешмаларның, аларның 

хезмәткәрләренең шикаять белдерелә торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл 

кылмавы) турында белешмәләр; 

      4) гариза  бирүченең муниципаль хезмәте күрсәтү  органы, муниципаль хезмәте 

күрсәтү  органы вазыйфаи  заты, яисә дәүләт яки муниципаль хезмәткәрнең, 

күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәре, яисә күпфункцияле үзәк 

тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җәлеп ителгән оешма, аларның 

хезмәткәрләренең карарлары һәм гамәлләре белән (гамәл кылмауларына) 

килешмәвен  нигезләүче дәлилләре. Гариза бирүче тарафыннан гариза бирүченең 

дәлилләрен раслаучы документлар, яисә аларның күчермәләрен тәкъдим ителә ала 

(булган очракта). 



 
 

       5.8. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәккә, күпфункцияле 

үзәкне гамәлгә куючыга, күпфункцияле үзәк тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен җәлеп ителә торган оешмаларга яки югарырак органга (ул булганда) теркәлгән 

көннән алып унбиш эш көне эчендә, ә муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, 

күпфункцияле үзәккә, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен күпфункцияле үзәккә җәлеп 

ителә торган оешмаларга мөрәҗәгать итүчедән документларны кабул итүдән, яки 

җибәрелгән басма хаталарны һәм хаталарны төзәтүдә баш тартуларына шикаять 

бирелгән очракта яисә мондый хатларны төзәтүләрнең билгеләнгән срогы бозылуга 

шикаять бирелгән очракта - аны теркәгән көннән алып биш эш көне эчендә каралырга 

тиеш. 
        5.9. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча, түбәндәге карарларның берсе кабул 
ителә:  
1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны кире кагу 
формасында, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән гаризаны кертү 
вакытында җибәрелгән хәреф хаталарын һәм хаталарны төзәтү буенча төзәтмәләрне, 
гариза бирүчегә акчалата чараларны кире кайтару, әгәр акча алу Россия Федерациясе 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, 
муниципаль хокукый актлар нигезендә каралмаган булса;  
2) шикаять канәгатьләндерелүдән баш тартыла. 

        5.10. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча карар кабул ителгән көннең 

иртәгесеннән дә соңга калмыйча мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать 

итүченең теләге буенча электрон рәвештә шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

        5.11. Шикаятьне мөрәҗәгать итүчегә җавабында канәгатьләндерергә тиешле дип 

танылган очракта, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк йә 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен күпфункцияле үзәк тарафыннан җәлеп ителә торган 

оешма тарафыннан ачыкланган хокук бозуларны кичекмәстән бетерү максатларында 

башкарыла торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән 

уңайсызлыклар өчен гафу үтенәләр һәм мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт алу 

максатларында башкарырга тиешле алга таба гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

       5.12. Шикаятьне канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип таныган очракта, 

мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилле аңлатмалар, 

шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

      5.13. Карарны кабул итү барышында яки шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча 

административ хокук бозулар яки вазыйфаи зат тарафыннан хокук бозу очраклары 

булу мөмкинлеге ачыкланса, шикаятьятләрне карау буенча вәкаләтләргә ия булган 

вазыйфаи зат, хезмәткәр барлык материалларны прокуратура органнарына җибәрә. 
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Центральная ур., 1 йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/a

ibash/dou 

8(84365) 

6-07-16 

07.00-17.30 

Сишәмбе, 

җомга 8.00-

11.00 

 «Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Алан-Бәксәр 

«Золушка» балалар 

бакчасы» МБМББУ 

Галәвиева 

Айсылу 

Рафаил кызы 

422723, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Алан-Бексер ав., 

Школьная ур, 13йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/a

-bekser/dou 

8(84365) 

  6-28-51 

 07.00-17.30 

Сишәмбе14.0

0-17.00 

«Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Алат «Радуга» 

балалар бакчасы» 

МБМББУ 

Карамелева 

Виолетта 

Олеговна 

422721, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Алат ав., 

Школьная ур., 13 йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/a

-bekser/dou/alaty/dou 

8(84365) 

  6-32-44 

 07.00-17.30 

Сишәмбе, 

җомга 14.00-

17.00  



 
 

«Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Әлдермеш 

«Умырзая» балалар 

бакчасы» МБМББУ 

Рәхимова 

Альмира 

Наил кызы 

422711, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Әлдермеш ав., Я. 

Хабибуллин ур., 2 йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/a

ldermysh/dou 

8(84365) 

7-94-63  

 

 07.00-19.00 

Сишәмбе 

8.00-13.00 

Пәнҗешәмбе 

13.00-16.00 

 «Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Каенлы 

«Медвежонок» 

балалар бакчасы» 

МБМББУ 

Хөсәенова 

Лилия 

Вилдан кызы 

422712,  Татарстан 

Республикасы,   Биектау 

районы, Каенлы ав., 

Центральная ур., 11йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/a

ldermysh/dou/berezka/dou 

8960030

8587 

 07.00-17.30 

Сишәмбе 

8.00-11.00 

Пәнҗешәмбе 

14.00-16.00 

  «Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Бөреле «Белочка» 

балалар бакчасы» 

МБМББУ 

Тәхәвиева 

Гөлнара 

Ринат кызы 

422737, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Бөреле җ/с пос., 

Кольцевая ур., 29 йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/b

-biruli/dou 

8(84365) 

7-63-68 

 

  06.30-18.30 

Сишәмбе 

14.00-16.00 

" Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Олы 

Кавал"Чишмәкәй" б

алалар бакчасы» 

МБМББУ 

Гыймадиева 

Гөлүсә 

Галиәхмәт к

ызы 

 

422727, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Олы Кавал ав., 

Школьная ур., 5 йорт  

https://edu.tatar.ru/v_gora/b

-kovali/dou 

8904765

6703 

 07.00-17.30 

сишәмбе, 

пәнҗешәмбе   

8.00 -11.00 

" Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Олы Битаман 

"Алсу" балалар 

бакчасы» МБМББУ 

Сәмигуллина 

Чулпан 

Юныс кызы 

422725, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Олы Битаман ав., 

Центральная ур., 25а йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/b

-bitaman/dou 

8(84365) 

 6-28-46 

 07.00-17.30 

Сишәмбе 

14.00-17.00 



 
 

 «Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Биектау «Бәләкәч»  

катнаш төрдәге 

балалар бакчасы» 

МБДОУ 

Хәйретдинов

а Ильвира 

Фәрид кызы 

422701, Татарстан 

Республикасы , Биектау 

районы, Биектау авылы, 

Татарстан ур., 27а йорт. 

https://edu.tatar.ru/v_gora/p

age517987.htm 

8(84365) 

3-08-89 

8(84365) 

3-09-06 

 

 07.00-19.00 

Сишәмбе, 

пәнҗешәмбе 

14.00-16.00 

«Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Биектау «Калинка» 

балалар бакчасы» 

МБМББУ 

Исмаилова 

Гүзәл 

Гайнулла 

кызы 

422700, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Калинино ав.,  

Центральная ур., 94 йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/n

ach-sch_dou 

8(84365) 

7-88-93  

 

 07.00-19.00 

Сишәмбе, 

җомга 13.00-

15.00 

 «Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Биектау 

«Подсолнушек» 

балалар бакчасы» 

МБМББУ 

Хәсәнова 

Альмира 

Рәфкать 

кызы 

422701, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Биектау ав., 

Колхозная ур., 51А йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/d

ou/podsolnushek 

8(84365) 

3-15-29 

 

 07.00-19.00 

Сишәмбе 

8.00-11.00 

Җомга 14.00-

16.00 

«Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Биектау «Петушок» 

балалар бакчасы» 

МБМББУ 

Фомичева 

Валентина 

Петровна 

422701, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Биектау ав., 

Луговая ур., 7 йорт. 

https://edu.tatar.ru/v_gora/d

ou/petushok 

8(84365) 

3-08-21 

 07.00-19.00 

Сишәмбе 

8.00-11.00 

Пәнҗешәмбе 

14.00-16.00 

 «Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Биектау 

«Солнышко» 

балалар бакчасы» 

МБМББУ 

Шеваловская 

Лилия 

Җәмил кызы 

422701, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Биектау ав.,. 

Юбилейная ур, 5 йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/d

ou/podsolnushek/soln/dou 

8(84365) 

3–10–46  

 07.00-19.00 

Дүшәмбе 

15.00-17.00 

Пәнҗешәмбе 

16.00-17.00 



 
 

 «Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Биектау «Сандугач» 

катнаш төрдәге 

балалар бакчасы» 

МБМББУ 

Зиннурова  

Гөлнур 

Исмәгыйль 

кызы 

422701, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Биектау ав., 

Х.Бигичева ур., 7 йорт. 

https://edu.tatar.ru/v_gora/p

age2024081.htm 

8(84365) 

3-29-71; 

8(84365) 

3-29-72 

 07.00-19.00 

Сишәмбе 

7.30-12.00 

Пәнҗешәмбе 

14.00-17.30 

«Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

«Светлячок» 

балалар бакчасы» 

МБМББУ 

Харитонова 

Ирина 

Геннадьевна 

422718, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Урманче пос., 

Светлая ур., 31 йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/d

ou/svetlyachok 

8(84365) 

7-55-65 

 07.00-17.30 

Сишәмбе 

14.00-17.00 

«Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Дачный поселкы 

«Березка» балалар 

бакчасы» МБМББУ 

Җиһаншина 

Оксана 

Дамир кызы 

422700, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Дачный поселкы, 

Центральная ур., 15 йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/u

sady/dou/dachnoye/dou 

8(917)89

4-98-52 

  07.00-17.30 

Сишәмбе, 

пәнҗешәмбе 

8.00-12.00 

«Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Дөбьяз «Гөлчәчәк» 

балалар бакчасы» 

МБМББУ 

Фәттәхова 

Шамилә 

Тәүфыйкъ 

кызы 

422720, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Дөбьяз ав.,. 

Строителей ур., 1 йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/d

ubjazy/dou 

8(84365) 

6-12-40 

 07.00-19.00 

Сишәмбе 

14.00-17.00 

«Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Өнсә «Гүзәл»   

балалар бакчасы» 

МБМББУ 

Зәйнуллина 

Чулпан  

Әбрик кызы 

422712, Татарстан 

Республикасы, Биектау р-

ны, Өнсә ав., Садовая ур., 

14а йорт. 

https://edu.tatar.ru/v_gora/i

nsya/dou 

8905020

9283 

 07.00-17.30 

Пәнҗешәмбе

, җомга  

16.00-17.30 



 
 

 «Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Казаклар 

«Карлыгач» балалар 

бакчасы» МБМББУ 

Ибраһимова 

Гөлнара 

Рәфит кызы 

422722, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Уллә ав., 

Советская ур., 7 йорт. 

https://edu.tatar.ru/v_gora/k

azaklar/dou 

8987268

7719 

 07.00-17.30 

пәнҗешәмбе 

8.00-11.00 

 «Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Красносельский 

«Ак каен» балалар 

бакчасы» МБМББУ 

Мотыгуллин

а Энҗе 

Зиннур кызы 

422718, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Березовка п.,  . 

Дачная ур,  10 йорт. 

https://edu.tatar.ru/v_gora/p

age2754842.htm 

8(843) 

210-25-

15 

 

  06.30-18.30 

Сишәмбе, 

җомга 14.00-

16.00 

 «Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Красносельский 

«Рябинушка» 

балалар бакчасы» 

МБМББУ 

Гыйләҗетди

нова Чулпан 

Илдус кызы 

422700, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Биектау т/юл ст. 

пос., Зеленая ур.,  3-а йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/k

-selo/dou 

8(84365) 

2-37-99; 

8(84365)  

2-37-96 

 

 07.00-19.00 

Сишәмбе, 

пәнҗешәмбе 

8.00-11.00 

«Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Красносельский 

«Тургай» катнаш 

төрдәге балалар 

бакчасы» МБМББУ 

Гобәйдуллин

а Люция 

Шамил кызы 

 

422700, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Биектау т/юл ст.  

пос., Станционная ур.,  2 

йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/p

age2754842.htm/page28016

65.htm 

8(84365) 

 7-47-64 

 

07.00-19.00 

Сишәмбе, 

пәнҗешәмбе 

13.00-15.00 

 «Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Коркачык 

«Ласточка» балалар 

бакчасы» МБМББУ 

Аллямова  

Алина 

Александров

на 

422730, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Коркачык ст., 

Гагарин ур., 7а йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/k

urkachi/dou 

8(84365) 

  7-11-07 

 07.00-17.30 

Дүшәмбе 

 8.00-12.00 

Чәршәмбе  

14.00-16.00 



 
 

 «Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Коркачык 

«Черемушка» 

балалар бакчасы» 

МБМББУ 

Батталова 

Альбина 

Дәүләт кызы 

422730, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Коркачык ав., 

Клубная ур., 2 йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/k

urkachi/dou2 

8927459

6922 

 06.30-17.00 

Сишәмбе 

15.30-17.00 

«Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Кече Рәс «Дуслык» 

балалар бакчасы» 

МБМББУ 

Зарипова 

Гүзәл 

Мидхәт кызы 

422729, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Кече Рәс ав.,. 

Г.Камал ур., 12 а йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/p

age820217.htm 

8(84365) 

  6-18-83 

  07.00-17.30 

Сишәмбе, 

пәнҗешәмбе 

14.00-17.00 

 «Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Мамонино 

«Шатлык»  балалар 

бакчасы» МБМББУ 

Кондратьева   

Наҗия 

Хадият кызы 

422712, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Мамонино ав.,. 

Гвардейская ур,  25а йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/

mamonino/dou 

8906111

2823 

 07.00-17.30 

Сишәмбе, 

Пәнҗешәмбе 

8.00-11.00 

 «Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Хәй Вахит 

исемендәге Мәмдәл 

урта гомуми белем 

мәктәбе» МБГБУ   

Шакирова 

Гөлнара 

Рөстәм кызы 

422728, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Мәмдәл ав.,. 

М.Җәлил ур, 3 йорт 

 

https://edu.tatar.ru/v_gora/

memdel/sch 

 

8(84365) 

6-02-51 

 

  07.00-17.30 

Сишәмбе 

14.00-17.00 

«Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Мүлмә «Чулпан» 

балалар бакчасы» 

МБМББУ 

Шакирова 

Илсөя 

Габделәхәт 

кызы 

422731, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Мүлмә ав., 

Центральная ур., 20а йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/n

ach-sch_dou/mulma/dou 

8(84365) 

 7-02-46 

 07.00-17.30 

Дүшәмбе, 

җомга 14.00-

16.30 

https://edu.tatar.ru/v_gora/memdel/sch
https://edu.tatar.ru/v_gora/memdel/sch


 
 

 «Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Пермяки 

«Чебурашка» 

балалар бакчасы» 

МБМББУ 

Фаттахова 

Җәмилә 

Гараф кызы 

422713, Татарстан 

Республика, Биектау 

районы, Пановка ав., 

Крупская ур.,  49 йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/p

ermyak/dou2 

8960050

3851 

 07.00-19.00 

дүшәмбе, 

җомга 14.00-

16.00 

 «Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Семиозерка 

«Айгөл» балалар 

бакчасы» МБМББУ 

Яруллина 

Алия Ирек 

кызы 

420098, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Шигали ав., 

Кленовая ур., 22 йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/p

age3409070.htm 

8904764

7105 

  07.00-19.00 

Сишәмбе 

14.00-16.00 

«Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Ташлы-Кавал 

«Кояшкай» балалар 

бакчасы» МБМББУ 

Калинина 

Сәрия Наил 

кызы 

422716, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

район,    Ташлы-Кавал ав.,  

Школьная ур.,  94 йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/p

age820215.htm 

8(84365) 

7-04-72 

  07.00-17.30 

Дүшәмбе, 

җомга 

14.00 – 16.00 

«Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Усад «Волшебный 

замок» балалар 

бакчасы»  МБМББУ 

Шакирова 

Татьяна 

Николаевна 

422710, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Усад ав., 

Советская ур., 50 йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/p

ermyak/dou2/usady/dou 

8(84365) 

7-32-29 

07.00-19.00 

Сишәмбе 

8.00-12.00 

Пәнҗешәмбе 

13.00-17.00 

«Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Шәпше 

«Аленушка» 

балалар бакчасы» 

МБМББУ 

Хәсәнова  

Луиза Рөстәм 

кызы 

422708, Татарстан 

Республикасы,  Биектау 

районы, Шәпше, Ленин 

ур., 4 йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/s

hapshi/dou 

8(84365) 

7-72-10 

07.00-07.30 

Сишәмбе 

8.00-11.0 

Пәнҗешәмбе 

14.00-16.00 



 
 

«Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Чыпчык 

«Ромашка»балалар 

бакчасы» МБМББУ 

Дилмиева 

Алсу Илдус 

кызы 

422736, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Чыпчык, 

Советская ур., 10 Б йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/c

hepchugi/dou 

8(84365) 

7-25-25 

07.00-17.30 

Сишәмбе  

14.00-16.00 

Пәнҗешәмбе  

 8.00 – 11.00 

 «Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Чернышевка 

«Сказка» балалар 

бакчасы» МБМББУ 

Нуриева 

Әлфия 

Әгнәф кызы 

422710, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Чернышевка ав., 

Садовая ур., 7 йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/c

hernyshevka/dou1 

8939397

2232 

07.00-17.30 

Сишәмбе, 

пәнҗешәмбе 

13.00-15.00 

 «Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Чернышевка 

«Теремок» балалар 

бакчасы» МБМББУ 

Шебалова 

Наталья 

Данииловна 

422710, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Чернышевка ав., 

Зеленая ур., 1а йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/c

hernyshevka/dou2 

8(84365) 

 7-36-15 

07.00-17.30 

Дүшәмбе 

8.00-13.00 

Чәршәмбе13.

00-16.30 

«Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Чыршы «Салават 

күпере» балалар 

бакчасы» МБМББУ 

Шиһабиева 

Дәлинә 

Миннур 

кызы 

422712, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Чыршы ав., 

Центральная ур., 31 йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/c

hirsha/dou 

8905311

5388 

07.00-17.30 

Сишәмбе, 

пәнҗешәмбе 

8.00-11.00 

 «Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль районы 

Ямаширмә 

«Йолдыз» балалар 

бакчасы» МБМББУ 

Гыймадиева 

Ләйлә 

Мансур кызы 

422735, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Ямаширмә ав., 

Советская ур.,. 2 а йорт 

https://edu.tatar.ru/v_gora/y

amashurma/dou 

 88(4365)   

3-29-67 

07.00-17.30 

Сишәмбе,                    

пәнҗешәмбе 

8.00-11.00 

 

 



 
 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешенә контрольне гамәлгә 

ашыручы вазыйфаи затлар турында белешмәләр 

Вазыйфаи 

затның 

Ф.И.А.И.  

Вазыйфасы Оешманың адресы/сайты  Телефон Оешманың 

эш режимы, 

вазыйфаи 

затның кабул 

итү 

сәгатьләре 

Әхмәтҗәнов 

Нияз Камил 

улы 

Башкарма 

комитет 

җитәкчесе 

урынбасары - 

«Татарстан 

Республикасы 

Биектау 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитеты 

мәгариф бүлеге» 

муниципаль 

казна 

учреждениесе 

начальнигы 

422700, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Биектау т.юл ст. 

пос..  , Школьная ур.,  17 

йорт  

https://edu.tatar.ru/v_gora/v

gora 

 

8(84365) 

 2-36-06 

  8.00 - 12.00 

 13.00 - 17.00 

 

 

   Сишәмбе  

   14.00-16.00 

Габдрахманова 

Рамилә Гомәр 

кызы 

Мәктәпкәчә 

белем буенча 

методист  

422700, Татарстан 

Республикасы, Биектау 

районы, Биектау т.юл.ст.  

пос., Школьная ур.,  17 

йорт 

 

https://edu.tatar.ru/v_gora/v

gora 

8(84365)  

2-36-02 

 08.00- 12.00       

13.00 - 17.00 

 

  Сишәмбе 

 13.00-17.00 

  

Пәнҗешәмбе 

 8.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.tatar.ru/v_gora/vgora
https://edu.tatar.ru/v_gora/vgora
https://edu.tatar.ru/v_gora/vgora
https://edu.tatar.ru/v_gora/vgora


 
 

 
2 нче кушымта 

Административ регламентка 
 

                     Шәхси мәгълүматларны автоматлаштырылган эшкәртүгә 

                                                           КИЛЕШҮ 

 

                                                       ГАРИЗА 

Мин, ________________________________________________________________, 

(Ф.И.А.И.) 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________, 

прописка адресы (теркәү) 

___________________________________________________________________,  

(шәхесне таныклаучы документ төре, сериясе, номеры, кем тарафыннан бирелгән 

һәм тапшырылу датасы ) 

Татарстан Республикасының мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына укырга керү өчен 

чиратта торучы һәм йөрүче балаларның мәгълүматлар базасын формалаштыру 

максатында шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык бирәм: 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________, 

(ата-ананың берсенең (законлы вәкилнең) Ф.И.А.И., паспорт күрсәткечләре,) 

_ 

_______________________________________________________________________,  

(Баланың Ф.И.А.И., туган датасы, туу турында таныклык күрсәткечләре) 

___________________________________________________________________, 

 (факттагы яшәү адресы, баланың сәламәтлеге турында мәгълүматлар) 

__________________________________________________________________, 

 (мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенә льготалы кабул итү хокукы булу) 

документар һәм электрон формада шәхси мәгълүматларны автоматлаштырылган һәм 

автоматлаштырылмаган ысул белән җыю, системалаштыру, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), зарарсызландыру, 

блоклау, юк итү мөмкинлеге булган. 

Әлеге килешү__________________________кадәр гамәлдә санала. 

Әлеге килешү минем тарафтан язмача формада кире соратылырга мөмкин. 

Әлеге ризалык кире алынган очракта, аның гамәлдә булу вакыты чыкканчы, мин 

шәхси мәгълүматларны эшкәртүне туктатуның мөмкин булган нәтиҗәләре турында 

кисәтелдем. 

 

Дата __________________  

Гариза бирүченең шәхси имзасы ________ ( ____________ ) (имзаның аңлатмасы) 

 

 
 
 



 
 

 3 нче кушымта 
Административ регламентка 

 
Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары - 

«Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 

районы Башкарма комитеты мәгариф бүлеге» 

муниципаль казна учреждениесе начальнигы 

Н.К. Әхмәтҗановка 

 _________________________________тан 

Яшәү адресы:_______________________ 

____________________________________  

                            
сот:  ____________________________     

                                                                                    

Гариза. 

 

      

МБМББУ ндә урын алу өчен исәпкә куюыгызны сорыйм 

________________________________________________________ 

                            (теләгән Учреждениене күрсәтергә) 

Минем баламны ___________________________________________________  

                         (Баланың фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

Туган датасы___________________________________________________ 

 

Туу турында таныклык күрсәткечләре___________________________________ 

                                                             (серия, номер, тапшыру датасы) 

Ата-ананың берсенең (законлы вәкилнең) шәхесен раслаучы документ 

күрсәткечләре_____________________________________________________ 

                                    (серия, номер, тапшыру датасы) 

Белем бирү учреждениесенә кабул итү буенча льготалары булу турында 

мәгълүматлар________________________________________________________ 

                                         (серия, номер, тапшыру датасы) 

Баланың сәламәтлек буенча ихтыяҗлары_____________________________________ 

Төркемдә тәрбияләү һәм белем бирүнең теләгән теле_________________________ 

Учреждениегә кабул итүнең теләгән датасы___  01.09. _______________        

Урыннар булганда башка балалар бакчасының тәкъдименә язмача 

җавап:_______________________________________________                                

 

                                         Дата_____________________ 

                                         Имза__________________ 

                              



 
 

 

                                  4 нче кушымта 

  Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районында « Мәктәпкәчә 

белем бирү (балалар бакчалары) төп 

гомуми белем бирү программасын 

гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына 

балаларны исәпкә кую һәм кабул итү» 

муниципаль хезмәтен күрсәтүнең 

Административ регламентына  

 

Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары - 

«Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 

районы Башкарма комитеты мәгариф бүлеге» 

муниципаль казна учреждениесе начальнигы 

Н.К. Әхмәтҗановка 

 

 _________________________________тан 

яшәү адресы: 

 ____________________________________ 

 ____________________________________                            
сот:  ____________________________     

 

 

ГАРИЗА 

 

     Сездән  «Электрон балалар бакчасы» АМСда минем балама чиратны 

күчерүегезне 

сорыйм__________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Баланың ФИАИ /туган датасы/туу турында тныклык (серия, номер, тапшыру 

датасы) 

Льгота: ______________________________________________________ 

                (льготаның сериясен, номерын, срокларын булганда күрсәтергә) 

 ____________________________________________________ МБМББУнән 

_______________________________________________________ МБМББУ нә 

_________________________________________________________________   

    

                                              Дата: ___________________ 

Имза/аңлатма _________________ 

_____________________________________      

 

 

 

 



 
 

 
 5 нче кушымта 

 
                                           Татарстан 

Республикасы Биектау муниципаль 

районында « Мәктәпкәчә белем бирү 

(балалар бакчалары) төп гомуми белем 

бирү программасын гамәлгә ашыручы 

мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә 

кую һәм кабул итү» муниципаль 

хезмәтен күрсәтүнең Административ 

регламентына  

 

Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары - 

«Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 

районы Башкарма комитеты мәгариф бүлеге» 

муниципаль казна учреждениесе начальнигы 

Н.К. Әхмәтҗановка 

 

 _________________________________тан 

яшәү адресы: 

 ____________________________________ 

 ____________________________________                            
сот:  ____________________________     

 

ГАРИЗА 

 

     Сездән минем балама «Электрон балалар бакчасы»  АМСда документларны 

раславыгызнысорыйм_____________________________________________________

___ 

                                        Баланың ФИАИ /туган датасы/туу турында таныклык  

 

________________________________________________________________________

____________ 

 

Льгота__________________________________________________________________ 

                            (льготаның сериясен, номерын, срокларын булганда күрсәтергә) 

 

__________________________________________ МБМББУнә кабул итү өчен 

  

 

                                            Дата: ___________________ 

   Имза/аңлатма _________________ 

_____________________________________    

 



 
 

6 нчы кушымта  
  Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районында « Мәктәпкәчә 

белем бирү (балалар бакчалары) төп 

гомуми белем бирү программасын 

гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына 

балаларны исәпкә кую һәм кабул итү» 

муниципаль хезмәтен күрсәтүнең 

Административ регламентына  

 

Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары - 

«Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 

районы Башкарма комитеты мәгариф бүлеге» 

муниципаль казна учреждениесе начальнигы 

Н.К. Әхмәтҗановка 

 

 _________________________________тан 

яшәү адресы: 

 ____________________________________ 

 ____________________________________                            
сот:  ____________________________     

 

 

 

 

ГАРИЗА 

 

          Сездән «Электрон балалар бакчасы»  АМСда  льготаны раславыгызны 

сорыйм,  таныклык, 

белешмә)____________________________________________________ 

_____________серия____________№__________, от «    » _______20_____ел,       

гамәлдә «    » ___________20_______ елга кадәр,  

Минем балама____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Баланың ФИАИ /туган датасы/туу турында тныклык (серия, номер, тапшыру 

датасы) 

 

________________________________________________ МБМББУнә кабул итү өчен 

  

    

                                    Дата: ___________________ 

                                                             Имза/аңлатма _________________ 

                                                             _____________________________________    

 

 



 
 

 
  7 нче кушымта 

  Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районында « Мәктәпкәчә 

белем бирү (балалар бакчалары) төп 

гомуми белем бирү программасын 

гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына 

балаларны исәпкә кую һәм кабул итү» 

муниципаль хезмәтен күрсәтүнең 

Административ регламентына  

 

Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары - 

«Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 

районы Башкарма комитеты мәгариф бүлеге» 

муниципаль казна учреждениесе начальнигы 

Н.К. Әхмәтҗановка 

 

 _________________________________тан 

яшәү адресы: 

 ____________________________________ 

 ____________________________________                            
сот:  ____________________________     

 

ГАРИЗА 

 

          Сездән «Электрон балалар бакчасы»  АМСда минем балама льгота 

куюыгызны сорыйм   

______________________________________________________________  

Баланың ФИАИ /туган датасы/туу турында тныклык (серия, номер, тапшыру 

датасы) 

 

Өлкән баланың МББУсе белән килешүнең номеры һәм тапшыру датасы, килешүнең 

гамәлдән чыгу датасы 

________________________________________________________________________ 

Гаилә составы турында 

белешмә________________________________________________ 

(тапшыру датасы, кем тарафыннан бирелгән) 

______________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________ МБМББУнә кабул итү 

өчен 

  

                                         Дата: ___________________ 

 

                                                             Имза/аңлатма _________________ 



 
 

                                                    
 8 нче кушымта  

  

Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районында « Мәктәпкәчә 

белем бирү (балалар бакчалары) төп 

гомуми белем бирү программасын 

гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына 

балаларны исәпкә кую һәм кабул итү» 

муниципаль хезмәтен күрсәтүнең 

Административ регламентына  

 

Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары - 

«Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 

районы Башкарма комитеты мәгариф бүлеге» 

муниципаль казна учреждениесе начальнигы 

Н.К. Әхмәтҗановка 

 

 _________________________________тан 

яшәү адресы: 

 ____________________________________ 

 ____________________________________                            
сот:  ____________________________     

 

                                         

ГАРИЗА 

 

            Сездән минем балама «Электрон балалр бакчасы» АМСда сменить 

«Килмәде»  статусын  «Теркәлде»гә алыштыруыгызны сорыйм 

___________________________ 

________________________________________________________________________  

Баланың ФИАИ /туган датасы/туу турында тныклык (серия, номер, тапшыру 

датасы) 

 

 

___________________________________________ МБМББУнә кабул итү өчен 

 

                                             Дата: ___________________ 

Имза/аңлатма _________________ 

_____________________________________      

 

 

 

 

 



 
 

9 нчы кушымта 
                  Татарстан Республикасы 

Биектау муниципаль районында « 

Мәктәпкәчә белем бирү (балалар 

бакчалары) төп гомуми белем бирү 

программасын гамәлгә ашыручы 

мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә 

кую һәм кабул итү» муниципаль 

хезмәтен күрсәтүнең Административ 

регламентына  

 

Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары - 

«Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 

районы Башкарма комитеты мәгариф бүлеге» 

муниципаль казна учреждениесе начальнигы 

Н.К. Әхмәтҗановка 

 

 _________________________________тан 

яшәү адресы: 

 ____________________________________ 

 ____________________________________                            
сот:  ____________________________     

                       

ГАРИЗА 

 

Сездән «Электрон балалар бакчасы» АМСда минем балама керергә теләгән датаны 

01.09._______елдан 01.09._______елга алыштыруыгызны сорыйм 

________________________________________________________________________ 

                     баланың ФИО / туган датасы/туу турында таныклык 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ МБМББУнә кабул итү 

өчен 

  

 

                                            Дата: ___________________ 

Имза/аңлатма _________________ 

 _____________________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
10 нчы кушымта 

                  Татарстан Республикасы 

Биектау муниципаль районында « 

Мәктәпкәчә белем бирү (балалар 

бакчалары) төп гомуми белем бирү 

программасын гамәлгә ашыручы 

мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә 

кую һәм кабул итү» муниципаль 

хезмәтен күрсәтүнең Административ 

регламентына  

 

Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары - 

«Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 

районы Башкарма комитеты мәгариф бүлеге» 

муниципаль казна учреждениесе начальнигы 

Н.К. Әхмәтҗановка 

 

 _________________________________тан 

яшәү адресы: 

 ____________________________________ 

 ____________________________________                            
сот:  ____________________________     

 

гариза. 

 

Мин, _____________________________________________                                                                      

баланың бер ата-анасының яки законлы вәкиленең Ф.И.А.И 

.  

«Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасын (балалар 

бакчалары) гамәлгә ашыручы мәгариф учреждениеләренә балаларны исәпкә кую 

һәм кабул итү» муниципаль хезмәтен алудан баш тартам һәм 

_____________________ МББУнә урын алу  

                                                                                           Балалар бакчасының исеме 

өчен учеттан алуны сорыйм.  

                                                     
минем баламны______________________________________________________, 

                                                   (  баланың Ф.И.А.И.) 
 

Туган датасы____________________ 

  

 

                                        Дата_____________________ 

                                        Имза__________________ 

 



 
 

 

 
11 нче кушымта 

Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районында « Мәктәпкәчә 

белем бирү (балалар бакчалары) төп 

гомуми белем бирү программасын 

гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына 

балаларны исәпкә кую һәм кабул итү» 

муниципаль хезмәтен күрсәтүнең 

Административ регламентына  

 

Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары - 

«Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 

районы Башкарма комитеты мәгариф бүлеге» 

муниципаль казна учреждениесе начальнигы 

Н.К. Әхмәтҗановка 

 

 _________________________________тан 

яшәү адресы: 

 ____________________________________ 

 ____________________________________                            
сот:  ____________________________     

 

 

                                              Гариза 

 

Мин, __________________________________________________________,  
             Баланың ата-анасының яки законлы вәкиленең Ф.И.А.И. 
________________________________________________,  ата-анасы (законлы 
вәкиле) 

(баланың Ф.И.А.И.)  
Туган датасы ___________________________ 
                         
Тәкъдим ителгән мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенә юлламадан баш 
тартам_____________________________________________________________ 
 һәм   минем өчен өстенлекле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенә юнәлеш 
көтәргә риза. _______________________________________________ 
 

 

                                        Дата_____________________ 

                                        Имза__________________ 

 

 

 


