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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

       26.03.2020                                                                      № 310 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Мәктәпкәчә белем бирүнең 

(балалар бакчаларының) төп гомуми белем 

бирү программасын гамәлгә ашыручы 

мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә 

кую һәм алу» 2019 елның 14 мартындагы 

241 номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районында  муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең административ 

регламентына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү турында 

 

 

              «Россия Федерациясендә мәгариф турында»  2012 елның 29 декабрендәге 

273-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 

министрлыгының «Мәктәпкәчә белем бирү буенча төп гомуми белем бирү 

программасын (балалар бакчаларына) тормышка ашыручы мәгариф оешмаларына 

балаларны исәпкә кую һәм  алу  буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентының якынча формасына үзгәрешләр кертү турында»гы 

2020 елның 16 гыйнварындагы под-23/20 номерлы боерыгы нигезендә, Татарстан 

Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының  «Мәктәпкәчә белем бирү буенча 

төп гомуми белем бирү программасын тормышка ашыручы мәгариф оешмаларына 

балаларны исәпкә кую һәм алу буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентының үрнәк формасын раслау турында» 2015 елның 10 

мартындагы 1389/15 номерлы боерыгы белән расланган «Мәктәпкәчә белем бирүнең 

төп гомуми белем бирү программасын (балалар бакчаларына) тормышка ашыручы 

мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм алу буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентының үрнәк формасын раслау турында»  2020 



елның 21 февралендәге под-269/20 номерлы, мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми 

белем бирү программасын гамәлгә ашыручы (балалар бакчалары)»     Татарстан 

Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 2015 елның 10 мартындагы 

1389/15 номерлы  боерыгы белән расланган «Балаларны мәктәпкәчә белем бирү 

буенча төп гомуми белем бирү программасын (балалар бакчалары) тормышка 

ашыручы мәгариф оешмаларына исәпкә кую һәм алу  буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентының үрнәк формасын раслау турында» 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

КАРАР БИРӘ:   

  

 1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетының» балаларны мәгариф оешмаларына исәпкә кую һәм алу  

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында" 

2009 елның 14 мартындагы 241 номерлы карары белән расланган«Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районында «Мәктәпкәчә белем бирүнең 

(балалар бакчаларының) төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы 

мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм алу  муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентын яңа редакциядә раслау турында»  

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертергә: 

  

1.2 пунктының 15 абзацын төшереп калдырырга; 

16,14 абзацларны 15,16 абзацлар дип санарга;  

3.4.6 пунктының икенче абзацы «Комплектлаштырганда системада 

балаларның яше агымдагы елның 1 сентябренә исәпләнә» дигән тәкъдимне төшереп 

калдырырга; 

3.6 пунктының 3 абзацын яңа редакциядә бәян итәргә: 

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

дәвамында гамәлгә ашырыла.»;     

 2.8 пунктның 2 графасында II бүлегендәге таблицадагы «Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандарты» сүзләрен «- теләге булган оешмада тәрбия һәм белем бирү 

теленең туры килмәве» сүзләрен төшереп калдырырга 

 

 I бүлегендәге 1.8 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 « - гариза бирүчеләр белән эшләү өчен бүлмәләрдә урнашкан Муниципаль 

хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә алган мәгълүмати 

стендлар ярдәмендә. Татарстан Республикасы Дәүләт телләрендәге мәгълүмат 

пунктлардагы (пунктлардагы) муниципаль хезмәт турында белешмәләрне үз эченә 

ала)административ регламентның  1.1, 1.3, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 »; 

 III бүлегендәге 3.8 пунктны төшереп калдырырга; 

 II бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«II.  Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 



Муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

стандартына 

таләпнең 

атамасы 

Стандартка таләпләр эчтәлеге Муниципаль хезмәтне 

яки таләпне билгели 

торган норматив акт 

2.1. Муниципаль 

хезмәтнең 

аталышы 

Балаларны мәктәпкәчә белем бирү 

буенча төп гомуми белем бирү 

программасын гамәлгә ашыручы 

мәгариф оешмаларына (балалар 

бакчаларына) исәпкә алу һәм күчерү. 

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 елның 

30 августындагы 1014 

номерлы  боерыгы  

2.2. Башкарма 

хакимият 

органының 

исеме 

Муниципаль хезмәт күрсәтү Мәгариф 

идарәсе һәм мәгариф оешмалары 

тарафыннан әлеге административ 

регламентка 1 нче кушымтада 

күрсәтелгән. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

җаваплы вазыйфаи затлар-Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы мәгариф идарәсе хезмәткәрләре 

(алга таба-вәкаләтле хезмәткәр).  

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнар 

мөрәҗәгать итүчедән, әлеге 

Административ регламентта каралган 

мондый хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсендә 

күрсәтелә торган документларны һәм 

мәгълүматны алудан тыш, бүтән дәүләт 

органнарына, җирле үзидарә 

органнарына мөрәҗәгать итү белән 

бәйле гамәлләрне, шул исәптән 

муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле 

килешүләрне, килештерүләрне таләп 

итәргә хокуклы түгел. 

«Россия 

Федерациясендә 

мәгариф турында" 

2012 елның 29 

декабрендәге 273-ФЗ 

номерлы Федераль 

закон 

2.3. Муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсенең 

тасвирламасы 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

нәтиҗәсе булып баланы мәктәпкәчә 

белем бирүнең төп гомуми белем бирү 

программасын (балалар бакчасы) 

Россия Федерациясе 

Мәгариф һәм фән 

министрлыгының 

«Төп гомуми белем 



тормышка ашыручы мәгариф 

оешмасына күчерү тора. 

бирү программалары - 

мәктәпкәчә белем 

бирү программалары 

буенча белем бирү 

эшчәнлеген оештыру 

һәм гамәлгә ашыру 

тәртибен раслау 

турында» 2013 елның 

30 августындагы 1014 

номерлы  боерыгы  

2.4. Муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

срогы, шул 

исәптән 

муниципаль 

хезмәт 

күрсәтүдә 

катнашучы 

оешмаларга 

мөрәҗәгать итү 

зарурлыгын 

исәпкә алып 

Муниципаль хезмәт күрсәтү гамәлгә 

ашырыла: 

- дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

Порталында гаризаны тутырган яисә 

кәгазьдә гариза биргән вакыттан алып 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Мәгариф идарәсенә 

исәпкә кую өлешендә; 

- Балаларны Оешмага күчерү өлешендә 

– гариза бирүче һәм Оешма арасында 

килешү төзелгән вакыттан алып 

 

2.5.  Мөрәҗәгать 

итүче 

тарафыннан 

күрсәтелергә 

тиешле 

муниципаль 

хезмәтләр 

күрсәтү өчен 

кирәкле һәм 

мәҗбүри булган 

документлар, 

аларны 

мөрәҗәгать 

итүче 

тарафыннан алу 

ысуллары, 

аларны бирү 

тәртибе 

Муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

өчен норматив 

хокукый актлар 

һәм муниципаль 

хезмәтләр 

1. Гариза бирүче тарафыннан баланың 

исәбенә кую өчен гариза тутырганда 

кирәкле белешмәләр исемлеге: 

-баланың фамилиясе, исеме, атасының 

исеме; 

- баланың туган көне; 

- туу турында таныклык мәгълүматлары; 

- фактта яшәү урыны (адрес); 

- ананың, атасының, яисә законлы 

вәкилләрнең фамилиясе, исеме, 

атасының яки законлы вәкилләренең 

адресы, электрон почта адресы, элемтә 

телефоны номеры; 

- ата - ананың (законлы вәкилнең) 

шәхесен таныклаучы документ 

мәгълүматлары; 

 - баланың белем бирү оешмасына керү 

буенча ташламалар булуы турында 

белешмәләр; 

 - баланың сәламәтлеге буенча булган 

оештыру; 

 - теләсә кайсы оешмада 

урыннар булмаганда, 

 башка балалар 

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 елның 

30 августындагы 1014 

номерлы  боерыгы  



күрсәтү өчен 

кирәкле һәм 

мәҗбүри булган 

документлар 

исемлеге 

 бакчасы тәкъдименә риза 

булу/килешмәү. 

2. Баланы оешмага күчерү өчен кирәкле 

документлар исемлеге (мөрәҗәгать 

итүче тарафыннан оешмага шәхси 

мөрәҗәгать иткәндә бирелә): 

 - ата-аналарның (законлы вәкилләрнең) 

оешма җитәкчесе исеменә язмача 

гаризасы;  

- билгеләнгән үрнәктәге медицина 

бәяләмәсе (сәламәтлек саклау 

учреждениеләре тарафыннан бирелә); 

 - баланың бер ата-анасының (законлы 

вәкиленең) шәхесен таныклаучы 

документ; 

- психологик-медик-педагогик комиссия 

бәяләмәсе (баланы компенсацияләүче 

һәм катнаш юнәлештәге төркемнәргә 

керткәндә таләп ителә), психологик-

медик-педагогик комиссия тарафыннан 

психологик-педагогик комиссия 

тарафыннан бирелә.) 

2.6. Дәүләт 

органнары, 

җирле үзидарә 

органнары һәм 

башка оешмалар 

карамагында 

булган һәм 

мөрәҗәгать 

итүче тәкъдим 

итәргә хокуклы 

Муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

өчен норматив 

хокукый актлар 

нигезендә 

кирәкле 

документларның 

тулы исемлеге 

Ташламаларны раслаучы документлар: 

 - күп балалы гаилә балалары;  

- Чернобыль АЭСындагы һәлакәт 

аркасында радиация йогынтысына дучар 

ителгән гражданнар балалары; 

 - инвалид балалар;-инвалид балалар; 

 - бер генә ата-ана булса да инвалид 

булган гаиләләр. 

Документлар социаль яклау 

территориаль органнары тарафыннан 

бирелә. 

 

2.7. Муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

өчен кирәкле 

документларны 

кабул итүдән 

баш тарту өчен 

Исәпкә кую өлешендә: 

 - оешмага кабул ителә торган 

балаларның максималь яшен арттыру. 

Оешмага керү өлешендә:  

- «Электрон балалар бакчасы» 

системасында баланы оешмага җибәрү 

 



сәбәпләрнең 

тулы исемлеге 

турында мәгълүмат булмау 

2.8. Муниципаль 

хезмәт 

күрсәтүне 

туктатып тору 

яки кире кагу 

өчен 

сәбәпләрнең 

тулы исемлеге 

Исәпкә кую өлешендә: 

 - баланың туу турында таныклык 

мәгълүматларын идентификацияләү 

процедурасына комачаулаучы дөрес 

булмаган (җитәрлек булмаган) 

мәгълүматларны бирү; 

 - оешмага кабул ителә торган 

балаларның максималь яшен арттыру; 

 - тиешле оешмада тәрбия һәм укыту 

теленең телгә туры килмәве. 

Оешмага керү өлешендә: 

 - «Электрон балалар бакчасы» 

системасында баланы оешмага җибәрү 

турында мәгълүмат булмау; 

 - баланың оешмага йөрүенә каршы 

медицина күрсәтмәләре булу; 

 - әти-әниләрнең (законлы вәкилләрнең) 

муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш 

тарту турында гаризасы. 

“Россия 

Федерациясендә 

мәгариф турында” 

2012 елның 29 

декабрендәге 273-ФЗ 

номерлы Федераль 

закон, 

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 елның 

30 августындагы 1014 

номерлы  боерыгы  

2.9. Муниципаль 

хезмәт 

күрсәткән өчен 

алына торган 

дәүләт 

пошлинасын яки 

башка түләүне 

алу тәртибе, 

күләме һәм 

нигезләре 

Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә  

2.10. 

Муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

өчен кирәкле 

һәм мәҗбүри 

булган 

хезмәтләр 

исемлеге, шул 

исәптән 

муниципаль 

хезмәт 

күрсәтүдә 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр 

күрсәтү таләп ителми 

 



катнашучы 

оешмалар 

тарафыннан 

бирелә торган 

документ 

(документлар) 

турында 

белешмәләр  

2.11. 

Муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

өчен кирәк һәм 

мәҗбүри булган 

хезмәтләр 

күрсәтү өчен 

түләүне исәпләү 

методикасы 

турындагы 

мәгълүматны да 

кертеп, әлеге 

хезмәтне 

күрсәткән өчен 

түләүне алу 

тәртибе, күләме 

һәм нигезләре 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр 

күрсәтү таләп ителми 

 

2.12. 

Муниципаль 

хезмәт күрсәтү, 

муниципаль 

хезмәт 

күрсәтүдә 

катнашучы 

оешма 

тарафыннан 

күрсәтелә 

торган 

хезмәтләрне 

күрсәтү 

турындагы 

гарызнамә 

биргәндә һәм 

мондый 

хезмәтләр 

күрсәтү 

нәтиҗәсен 

алганда 

Шәхси кабул итүне көтү вакыты 15 

минуттан да артмаска тиеш. Әгәр хезмәт 

пенсионерларга, инвалидларга 

күрсәтелә икән, киләсе мөрәҗәгать 

итүченең көтү (хезмәт күрсәтү) вакыты 

30 минутка кадәр озайтылырга мөмкин. 

Мөрәҗәгать иткән барлык затларны 

кабул итү эш көне тәмамланырга 1 

сәгатьтән дә соңга калмыйча тәэмин 

ителергә тиеш 

 



чиратның 

максималь 

вакыты 

2.13. 

Муниципаль 

хезмәт 

күрсәтүдә 

катнашучы 

оешма 

тарафыннан 

күрсәтелә 

торган 

муниципаль 

хезмәт һәм 

хезмәт күрсәтү 

турында 

мөрәҗәгать 

итүченең 

үтенечен теркәү 

вакыты һәм 

тәртибе, шул 

исәптән 

электрон 

формада 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы мәгариф идарәсенә 

мөрәҗәгать итүченең шәхси 

мөрәҗәгатендә исәпкә кую турындагы 

гаризаны теркәү гариза бирүченең  

Административ регламентның III  

бүлегендә каралган тәртиптә мөрәҗәгать 

иткән мизгелдән 1 эш көне эчендә 

гамәлгә ашырыла. 

Баланы оешмага кабул итү турында 

гаризаны теркәү гариза бирүченең 

Административ регламентның III 

бүлегендә каралган тәртиптә мөрәҗәгать 

иткән мизгелдән 1 эш көне эчендә 

гамәлгә ашырыла 

 

2.14. 

Муниципаль 

хезмәт 

күрсәтелә 

торган 

биналарга 

карата таләпләр 

Мөрәҗәгать итүчеләр белән эшләү 

бүлмәләрендә муниципаль хезмәт 

турында мәгълүмати стендлар, анда 

муниципаль хезмәт турында визуаль һәм 

текстлы мәгълүмат урнаштырылган. 

Бинаның фасад өлешендә муниципаль 

мәгариф идарәсе органы исеме турында 

мәгълүмат урнаштырыла. 

Кабул итүне көтү өчен гариза 

бирүчеләргә документларны 

рәсмиләштерү өчен урындыклар, 

өстәлләр белән җиһазландырылган 

урыннар бирелә. 

Бина санитар кагыйдәләр һәм нормалар 

нигезендә җиһазландырылырга тиеш. 

«Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру 

турында» 2010 елның 

27 июнендәге 210-ФЗ 

номерлы Федераль 

закон 

2.15. 

Муниципаль 

хезмәттән 

һәркем 

файдалана 

алырлык булу 

- документларны кабул итү һәм карау 

срокларын үтәү; 

 - муниципаль хезмәт нәтиҗәсен алу 

срогын үтәү;  

- муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

җаваплы вазыйфаи затлар тарафыннан 

«Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру 

турында» 2010 елның 

27 июнендәге 210-ФЗ 

номерлы Федераль 



күрсәткечләре башкарылган муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең административ 

регламентлары бозылуга 

прецедентларның (нигезләнгән 

шикаятьләрнең) булуы. 

закон 

2.16. Электрон 

формада 

муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

үзенчәлекләре 

Муниципаль хезмәт электрон рәвештә 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр порталында 

күрсәтелә .https://uslugi.tatar.ru) 

«Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру 

турында» 2010 елның 

27 июнендәге 210-ФЗ 

номерлы Федераль 

закон 

 

 V бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

"V. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен күп 

функцияле үзәк тарафыннан җәлеп ителә торган оешмалар, шулай ук аларның 

вазыйфаи затлары, муниципаль хезмәткәрләр, хезмәткәрләр карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирүнең судка кадәр (судтан тыш) 

тәртибе 

 

5.1. Гариза бирүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросны теркәү срокларын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу. Күрсәтелгән очракта күпфункцияле 

үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) мөрәҗәгать итүче тарафыннан судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү 

күпфункцияле үзәккә шикаять бирелә торган карарларга һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаять бирү тиешле муниципаль хезмәт күрсәтү функциясе йөкләнгән 

очракта мөмкин; 

3) ) гариза бирүчедән муниципаль хезмәткүрсәтү турындагы Россия 

Федерациясенең норматив хокукый актлары, ТатарстанРеспубликасының норматив 

хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган документларны 

таләп итү; 

4) Россия Федерациясенең норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе 

субъектларының норматив хокукый актларында, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

муниципаль хокукый актларда каралган документларны кабул итүдән баш тарту, 

мөрәҗәгать итүчедә; 

5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль 

хокукый актларда баш тарту нигезләре каралмаган булса, Муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тарту. Күрсәтелгән очракта күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле 

үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) мөрәҗәгать 

итүче тарафыннан судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү күпфункцияле үзәккә 



шикаять бирелә торган карарларга һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

бирү тиешле муниципаль хезмәт күрсәтү функциясе йөкләнгән очракта мөмкин; 

6) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә Россия Федерациясе 

норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектларының норматив 

хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган түләү таләбе; 

7) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен күп функцияле үзәк тарафыннан җәлеп ителгән оешмаларның 

вазыйфаи затының яисә аларның хезмәткәрләренең Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсендә бирелгән документларда биргән хаталарын һәм хаталарын төзәтүдән 

баш тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу. Күрсәтелгән 

очракта күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) мөрәҗәгать итүче тарафыннан судка кадәр (судтан 

тыш) шикаять бирү тиешле муниципаль хезмәт күрсәтү функциясе йөкләнгән 

күпфункцияле үзәккә мөрәҗәгать итү мөмкин. 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын 

яки тәртибен бозу; 

9) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль 

хокукый актларда муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. Күрсәтелгән 

очракта күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) мөрәҗәгать итүче тарафыннан судка кадәр (судтан 

тыш) шикаять бирү күпфункцияле үзәккә шикаять бирелә торган карарларга һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле муниципаль хезмәт күрсәтү 

функциясе йөкләнгән очракта мөмкин; 

10) мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәткәндә, муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә муниципаль 

хезмәт күрсәтүдән баш тартканда, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 

оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 

статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, аларның 

булмавы һәм (яисә) дөреслеге күрсәтелмәгән документлар яисә мәгълүмат таләпе. 

Күрсәтелгән очракта күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) мөрәҗәгать итүче тарафыннан 

судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү тиешле муниципаль хезмәт күрсәтү 

функциясе йөкләнгән күпфункцияле үзәккә мөрәҗәгать итү мөмкин. 

5.2. Шикаять язмача кәгазьдә, электрон формада муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органга, күпфункцияле үзәккә яисә дәүләт хакимиятенең тиешле органына (җирле 

үзидарә органына), күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы (алга таба-күпфункцияле 

үзәкне гамәлгә куючы), шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү өчен күп функцияле 

үзәк тарафыннан җәлеп ителә торган оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмәт 

күрсәтүче орган җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 

шикаятьләр югары органга (аның булганда) бирелә яисә ул булмаганда, турыдан-

туры муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе тарафыннан карала. Күп 

функцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаятьләр шушы күпфункцияле үзәк җитәкчесенә тапшырыла. Күп функцияле 



үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр 

күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга яисә Россия Федерациясе субъектының 

норматив хокукый акты белән вәкаләтле вазыйфаи затка тапшырыла. Муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен күпфункцияле үзәк тарафыннан җәлеп ителгән оешма 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр 

әлеге оешма җитәкчеләренә тапшырыла. 

5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, 

күпфункцияле үзәк аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, 

муниципаль хезмәт күрсәтүче органның рәсми сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталыннан яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең 

региональ порталыннан файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать 

итүченең шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. Күп функцияле 

үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) шикаять почта аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең рәсми сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталыннан яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең 

региональ порталыннан файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать 

итүченең шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. Күп функцияле үзәк 

тарафыннан хезмәт күрсәтү өчен җәлеп ителә торган оешмаларның карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 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 

гариза бирүченең шәхси кабул итүендә 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 күп функцияле үзәкләр тарафыннан җәлеп ителә торган оешмалар һәм 

аларның хезмәткәрләре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 

шикаятьләрне бирү һәм карау тәртибе, шулай ук күпфункцияле үзәкнең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләрне Россия 

Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә. 

5.5. Федераль закон тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, 

муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның вазыйфаи затларының, яисә дәүләт яки 

муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 

шикаятьләрне бирү һәм карау тәртибе (процедурасы) билгеләнгән очракта, әлеге 

Административ регламентның V бүлегендә күрсәтелгән нормалар әлеге 

шикаятьләрне бирү һәм карау белән бәйле мөнәсәбәтләр өчен кулланылмый. 

5.6. Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарының һәм 

аларның вазыйфаи затларының, Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте 

органнарының дәүләт граждан хезмәткәрләренең, җирле үзидарә органнарының һәм 

аларның вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләрне бирү һәм карау үзенчәлекләре, 

шулай ук күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәрләренең карарларына 



һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата Россия Федерациясе 

субъектларының норматив хокукый актлары һәм муниципаль хокукый актлар белән 

билгеләнә. 

5.7. Шикаятьтә түбәндәгеләр булырга тиеш: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле 

үзәкнең, аның җитәкчесе һәм (яки) хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

күп функцияле үзәк тарафыннан җәлеп ителә торган оешмаларның, аларның 

җитәкчеләре һәм (яки) хезмәткәрләренең атамасы, аларның карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерелә торган карарлар һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына); 

2) гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган 

очракта), гариза бирүченең - физик затның яшәү урыны турында мәгълүматлар, 

гариза бирүченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмәләр, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм гариза бирүчегә җавап җибәрелергә тиешле почта адресы (булганда).; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

күп функцияле үзәк тарафыннан җәлеп ителә торган оешмаларның, аларның 

хезмәткәрләренең шикаять белдерелә торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл 

кылмаулары) турында белешмәләр; 

4) мөрәҗәгать итүче нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, 

муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының яисә муниципаль 

хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренең, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен күп функцияле үзәк тарафыннан 

җәлеп ителә торган оешмаларның, аларның хезмәткәрләренең карарлары һәм гамәл 

кылмаулары) белән килешми. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан гариза бирүченең 

дәлилләрен раслаучы документлар (булганда), йә аларның күчермәләре 

тапшырылырга мөмкин. 

5.8. Муниципаль хезмәт, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәкне гамәлгә 

куючы органга, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен күп функцияле үзәк тарафыннан 

җәлеп ителә торган оешмада яисә югарыдагы органга (аның булганда) кергән 

шикаять,аны теркәгәннән соң унбиш эш көне эчендә, ә муниципаль хезмәт 

күрсәтүче органга, күп функцияле үзәккә шикаять бирүдән баш тарткан очракта, 

карап тикшерелергә тиеш муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күпфункцияле 

үзәккә, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен күп функцияле үзәк тарафыннан җәлеп 

ителә торган оешмаларга шикаять белдерелгән очракта, мөрәҗәгать итүченең 

документларын кабул итүдә йә рөхсәт ителгән хаталарын һәм хаталарын төзәтүдә 

яисә мондый төзәтмәләрнең билгеләнгән срогы бозылган очракта. 

5.9. Шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе 

кабул ителә: 

1) шикаять, шул исәптән, кабул ителгән карарны юкка чыгару, дәүләт яисә 

муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 

хаталарны һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясенең 

норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектларының норматив 



хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны кире 

кайтару рәвешендә дә, канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерү кире кагыла. 

5.10. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча карар кабул ителгән көннән соң 

килүче көннән дә соңга калмыйча мөрәҗәгать итүчегә язмача һәм мөрәҗәгать итүче 

теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

мотивлаштырылган җавап җибәрелә. 

5.11. Шикаятьне канәгатьләндерелергә тиешле дип тану очрагында мөрәҗәгать 

итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күп функцияле үзәк яисә муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен күп функцияле үзәк тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

ачыкланган җитешсезлекләрне тиз арада бетерү максатларында, шулай ук 

китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенәләр һәм муниципаль хезмәт күрсәтү 

максатларында мөрәҗәгать итүчегә кирәк булган алдагы гамәлләр турында 

мәгълүмат күрсәтелә. 

5.12. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип танылган очракта, 

мөрәҗәгать итүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында 

дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе 

турында мәгълүмат бирелә. 

5.13. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу яки җинаять составының билгеләре билгеләнгән очракта, вазыйфаи зат, 

шикаятьләрне карау буенча вәкаләтләр бирелгән хезмәткәр булган материалларны 

кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрәләр.»; 

 

 түбәндәге эчтәлекле VI бүлек өстәргә: 

 

«VI. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә 

административ процедураларны (гамәлләр) үтәү үзенчәлекләре 

 

6.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенә (алга таба – КФҮ) мөрәҗәгать итәргә 

хокуклы. 

6.2. Муниципаль хезмәтне күпфункцияле үзәк аша күрсәтү күпфункцияле 

үзәкнең билгеләнгән тәртиптә расланган хезмәт регламенты нигезендә башкарыла. 

6.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен КФҮ тән Документлар килгәндә 

процедуралар әлеге Административ регламентның 3.4-3.7 пунктлары нигезендә 

гамәлгә ашырыла. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе КФҮ кә җибәрелә.»; 

 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә:  
« Административ регламентка 

1 нче кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының мәктәпкәчә белем бирүнең төп 

гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы муниципаль мәгариф оешмалары турында 

мәгълүмат 

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/22532262/entry/34


Оешма атамасы Җитәкченең 

исем 

фамилиясе 

Оешманың сайты/адрес 

 

Телефоны Оешманың эш 

режимы, 

җитәкченең 

кабул итү 

сәгатьләре 

Татарстан 

Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль 

районының «Кама 

Тамагы 

ш.т.п.  МБМГББУ 

"Тәрбияләнүчеләрнең 

сөйләм 

тайпылышларын төзәтү 

һәм сәламәтләндерү 

өстенлекле 1 нче 

номерлы катнаш төрдә 

“Салават күпере” 

балалар бакчасы” 

 

Гыймадиева 

Гөлнара Хәлим 

кызы  

422820, ТР, Кама 

Тамагы районы, Кама 

Тамагы ш. т. б., К. 

Маркс ур., 7  

https://edu.tatar.ru/k_usty

e/dou1_raduga 

2-12-78 7.00-17.30, 

8.00-17.00 

сәгатьләрдә 

Муниципаль бюджет 

мәктәпкәчә гомуми 

белем бирү 

учреждениясе "Кече 

яшьтәге балаларга 

физик үсешенә 

өстенлек биреп гамәлгә 

кертүче Кама 

Тамагының 2нче 

номерлы "Кояшкай" 

балалар бакчасы 

Әхәтова Эста 

Рифат кызы 

422820,ТР, Кама 

Тамагы районы,  Кама 

Тамагы штп, Комаров 

ур., 11  

https://edu.tatar.ru/k_usty

e/dou2_solnyshko 

2-30-28 7.00-17.30, 

8.00-17.00 

сәгатьләрдә 

Татарстан 

Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль 

районы «Тенеш бистәсе 

«Елмай» балалар 

бакчасы» 

муниниципаль бюджет 

мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе 

 

Җамалиева 

Гүзәл Рәүф 

кызы 

422839,ТР, Кама 

Тамагы районы, Тенеш 

ш. т. б., Ленин ур., 4   

https://edu.tatar.ru/k_usty

e/tenishevo/dou 

34-1-22 7.00-17.30, 

8.00-17.00 

сәгатьләрдә 

Татарстан 

Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль 

районы Тәмте авыл 

җирлегенең 

"Аленушка" балалар 

бакчасы" муниципаль 

бюджет мәктәпкәчә 

Гобәйдуллина 

Исмегөл 

Хаҗим кызы 

422824, ТР, Кама 

Тамагы районы, Тәмте 

авылы, 2 нче Октябрь 

ур., 62   

https://edu.tatar.ru/k_usty

e/tenki/dou1 

31-3-16 7.30-18.00, 

8.00-17.00 

сәгатьләрдә 



белем бирү 

учреждениесе 

Татарстан 

Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль 

районы Красновидово 

авыл җирлегене 

«Красновидово авылы 

«Ветерок» балалар 

бакчасы» муниципаль 

бюджет мәктәпкәчә 

белем бирү 

учреждениесе 

Алешина 

Ольга 

Геннадьевна 

422813, ТР, Кама 

Тамагы районы, 

Красновидово авылы, 

Мәктәп урамы, 20 

https://edu.tatar.ru/k_usty

e/krasnovidovo/dou 

30-7-81 7.15-17.15, 

8.00-17.00 

сәгатьләрдә 

Татарстан 

Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль 

районының  Куйбышев 

Затоны ш. т. п « 

Куйбышев Затоны ш. т. 

п «ьРодничок» балалар 

бакчасы" муниципаль 

бюджет мәктәпкәчә 

белем бирү 

учреждениесе 

Перевозник 

Марина 

Викторовна 

422826, ТР, Кама 

Тамагы районы,  

Куйбышев Затоны штп, 

Гагарин ур., 10 

https://edu.tatar.ru/k_usty

e/k-zaton/dou_rodnichok 

59-3-75 6.45-17.15, 

8.00-17.00 

сәгатьләрдә 

Татарстан 

Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль 

районы Кирельский 

авыл җирлегенең              

«Кирельский авылы 

«Радуга» балалар 

бакчасы» муниципаль 

бюджет мәктәпкәчә 

белем бирү 

учреждениесе 

Абрамова 

Ольга 

Николаевна 

422827, ТР, Кама 

Тамагы районы, 

Кирельский авылы, 

Түбән ур., 6 

https://edu.tatar.ru/k_usty

e/kirelskoje/dou 

36-7-41 7.30-16.30, 

8.00-16.00 

сәгатьләрдә 

Татарстан 

Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль 

районы Сөйки авыл 

җирлегенең "Сөйки 

авылының "Аленушка" 

балалар бакчасы " 

муниципаль бюджет 

мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе 

Айтуганова 

Рания Ильяс 

кызы 

422828, ТР, Кама 

Тамагы районы, Сөйки 

авылы, Ленин ур., 29 

https://edu.tatar.ru/k_usty

e/sukeevo/dou 

36-3-64 8.00-17.00 

сәгатьләрдә, 

8.00-17.00 

сәгатьләрдә 

Татарстан 

Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль 

районы Олы Кариле 

Мөхәммәдшин

а Гөлшат 

Тәлгать Кызы 

422837, ТР, Кама 

Тамагы районы, Олы 

Кариле авылы, 

32-2-55 8.00-17.00 

сәгатьләрдә, 

8.00-17.00 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

авыл җирлегенең «Олы 

Кариле авылы 

«Кынгырау» балалар 

бакчасы» мәктәпкәчә 

белем муниципаль 

бюджет учреждениесе 

 

Пионерская ур., 5  

https://edu.tatar.ru/k_usty

e/b-klyari/dou 

сәгатьләрдә 

Татарстан 

Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль 

районы Иске Казиле 

авыл җирлегенең «Иске 

Казиле авылы 

«Кояшкай» балалар 

бакчасы» муниципаль 

бюджет мәктәпкәчә 

белем бирү 

учреждениесе 

Вәлиева 

Саухадия 

Фәйзи кызы 

422834, ТР, Кама 

Тамагы районы, Иске 

Казиле авылы, Ленин 

ур., 15 

https://edu.tatar.ru/k_usty

e/s-kazeevo/dou 

 

 

30-4-89 8.00-17.00 

сәгатьләрдә 

8.00-17.00 

сәгатьләрдә 

Татарстан 

Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль 

районы «Балчыклы 

башлангыч мәктәп-

балалар бакчасы» 

муниципаль бюджет 

гомуми белем бирү 

учреждениесе 

Садыйкова 

Раилә Гилман 

кызы 

  

422833, ТР, Кама 

Тамагы районы, 

Балчыклы авылы, 

Ленин ур., 3 

https://edu.tatar.ru/k_usty

e/balchikly/sch_dou 

33-6-59 8.00-17.00 

сәгатьләрдә 

8.00-17.00 

сәгатьләрдә 

Татарстан 

Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль 

районы Олы Салтык 

авыл җирлегенең «Олы 

Салтык авылының 

«Шатлык» балалар 

бакчасы» муниципаль 

бюджет мәктәпкәчә 

белем бирү 

учреждениясе 

Гыйзетдинова 

Эльмира 

Шаһит кызы 

422831, ТР, Кама 

Тамагы районы, Олы 

Салтык авылы 

https://edu.tatar.ru/k_usty

e/b-saltyki/dou 

35-8-38 8.00-17.00 

сәгатьләрдә 

8.00-17.00 

сәгатьләрдә 



Мәгълүматлар  

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы вазыйфаи затлар турында  

аның үтәлешен контрольдә тотуны гамәлгә ашыручы 

 

Вазыйфаи 

затның исем 

фамилиясе 

Вазифа  Адрес / оешма сайты Телефоны Оешманың эш 

режимы, вазыйфаи 

затның кабул итү 

сәгатьләре 

Минһаҗева 

Гөлназ Расих 

кызы 

Мәктәпкәчә 

тәрбия буенча 

методист 

422820, ТР, Кама Тамагы 

районы, Кама Тамагы штп 

Кама Тамагы штп, Ленин ур., 

57 

https://edu.tatar.ru/k_ustye/otdel 

2-18-92 8.00-17.00 

сәгатьләрдә 

8.00-17.00 

сәгатьләрдә» 

 

 3 нче кушымтаны төшереп калдырырга. 

 

        2.Әлеге карарның үтәлешен тикшереп  тотуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары 

Е. В. Сороковнинага  йөкләргә 

 

 

Җитәкче                                                                                                 Р.М. Заһидуллин 


