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«08» сентябрь 2020 ел

КАРАР
№ 233

Азнакай
муниципаль
районы
башкарма
комитетының 2019 елның 03 апрелендәге 85 нче
номерлы «Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми
белем бирү программасын гамәлгә ашыручы
мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм
исәпкә алу» муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламенты турында» карары белән
расланган, мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми
белем бирү программасын (балалар бакчалары)
гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны
исәпкә кую һәм алу буенча муниципаль хезмәт
күрсәтү
буенча
административ
регламентка
үзгәрешләр кертү турында (22.05.2019 ел № 118,
01.08.2019 ел №244, 20.12.2019 ел №377, 25.05.2020
ел №161 карарлар редакциясендә)
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елның 2
ноябрендәге 880 номерлы «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма
органнары
тарафыннан
дәүләт
хезмәтләре
күрсәтүнең
административ
регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау һәм Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының кайбер карарларына үзгәрешләр кертү турында" карары
белән расланган, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2020 елның
16 маендагы 395 нче номерлы «Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең
башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ
регламентларын эшләү һәм раслау тәртибенә үзгәрешләр кертү турында" карарын
үтәү йөзеннән карар итә:
1. Азнакай муниципаль районы башкарма комитетының 2019 елның 03
апрелендәге 85 нче номерлы «Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү
программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм
исәпкә алу» муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты турында»
карары белән расланган, мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү
программасын (балалар бакчалары) гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына
балаларны исәпкә кую һәм алу буенча муниципаль хезмәт күрсәтү буенча
административ регламентка (22.05.2019 ел № 118, 01.08.2019 ел №244, 20.12.2019
ел №377, 25.05.2020 ел №161 карарлар редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне
кертергә:

1.1. 1 бүлекнең 1.3 пунктының 1.3.3. пуктчасының икенче абзацында
«Татарстан Республикасы Дәүләт телләрендәге мәгълүмат" сүзләрен " муниципаль
хезмәт турында мәгълүматны үз эченә ала» сүзләрен «Интернет «мәгълүматителекоммуникация челтәрендәге мәгълүмат стендларында һәм муниципаль районның
рәсми сайтында урнаштырылган Татарстан Республикасы Дәүләт телләрендәге
мәгълүмат», муниципаль хезмәт турында мәгълүматны үз эченә ала.» сүзләренә
алмаштырырга;
1.2. 1 бүлекнең 1.4 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә:
«1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне җайга салучы норматив хокукый актлар
исемлеге (норматив хокукый актлар реквизитларын һәм аларны рәсми бастырып
чыгару чыганакларын күрсәтеп) «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендәге муниципаль районның рәсми сайтында, «Татарстан Республикасы
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр реестры " дәүләт мәгълүмат системасында
урнаштырылган.»;
1.3. 2 бүлекнең 2.6 пунктның 1 графасында "башка оешмалар" сүзләрен
"дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә органнарына буйсынган оешмаларның"
сүзләренә алмаштырырга.
2. "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010
елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 29 статьясындагы 4 өлеше
нигезендә расланган, электрон рәвештә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
административ регламентлары нигезләмәләре дәүләт (муниципаль) хезмәтләрен
электрон рәвештә күрсәтүгә күчүнең план-графигында билгеләнгән срокларда
кулланыла дип билгеләргә.
3. Әлеге карарны "Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында" түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru
һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүматикоммуникацион челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга:
http://aznakaevo.tatar.ru//.
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам.
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