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«Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасын
гамәлгә ашыра торган белем бирү оешмаларына (балалар бакчаларына)
балаларны исәпкә кую һәм кабул итү» буенча муниципаль хезмәт
күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» Мөслим
муниципаль районы Башкарма комитетының 2020 елның 18
февралендәге 92 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында
Гамәлдәге законнарга туры китерү максатыннан, Мӛслим муниципаль
районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:
1. 5.1 пунктның 1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бирергә:
“Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән запросны, дәүләт
яисә муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросны теркәү срокларын
бозу”
2. II бүлекне түбәндәге редакциядә бирергә:
“II. Дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору яисә
дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту ӛчен нигезләрнең тулы
исемлеге.”
3. 2.14 пунктны түбәндәге редакциядә бирергә:
“2.14. Дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
түбәндәгеләрне күз алдында тота:
1) дәүләт яки муниципаль хезмәт атамасы;
2) дәүләт хезмәтен тәкъдим итә торган органның яисә муниципаль хезмәтне
тәкъдим итә торган органның атамасы;
3) дәүләт яисә муниципаль хезмәтне күрсәтү нәтиҗәсе;
4) дәүләт яисә муниципаль хезмәтне күрсәтү вакыты;
5) дәүләт яисә муниципаль хезмәтне күрсәтү ӛчен хокукый нигезләмәләр;
6) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү ӛчен законнар яисә башка
норматив хокукый актлар нигезендә мӛрәҗәгать итүче мӛстәкыйль рәвештә
тапшырылырга тиешле документларга һәм мәгълүматка бүлеп, кирәкле
документларның тулы исемлеге һәм ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек

кысаларында тапшырылырга тиешле мӛрәҗәгать итүче үз инициативасы
буенча тәкъдим итәргә хокуклы булган документлар;
7) дәүләт (муниципаль) хезмәтләрен күрсәтү ӛчен кирәкле документларны
кабул итүдән баш тарту ӛчен нигезләрнең тулы исемлеге;
8) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору яисә дүәләт яки
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту ӛчен нигезләрнең тулы исемлеге.
9) дәүләт яисә муниципаль хезмәтләрне күрсәтү вакытында гариза бирүчедән
алына торган түләүләрнең күләме, һәм федераль кануннар, алар нигезендә
кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары,
Россия Федрациясе субъектларының норматив хокукый актлары, муниципаль
хокукый актлар тарафыннан каралган очракларында аларны алу ысуллары;
10) дәүләт яки муниципаль хезмәтләрне күрсәтү турында гариза биргән
вакытта һәм дәүләт яки муниципаль хемәтләрен күрсәтү нәтиҗәләрен алган
вакытта чиратта торуның максималь вакыты;
11) дәүләт яисә муниципаль хезмәтләрне күрсәтү турында гариза бирүченең
соравын теркәү вакыты;
12) Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү залына, кӛтү залына, дәүләт
яки муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы мӛрәҗәгатьне тутыру
урыннарына, аларны тутыру үрнәкләренә һәм һәр дәүләт яки муниципаль
хезмәт күрсәтү ӛчен кирәкле документлар исемлегенә, шул исәптән
инвалидларга социаль яклау турында Россия Федерациясе законнары
нигезендә күрсәтелгән объектларның инвалидлар ӛчен үтемлелеген тәэмин
итүгә карата таләпләр.
13) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне алу мӛмкинлекләренең һәм
сыйфатларының күрсәткечләре;
14) башка таләпләр, шул исәптән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне
күпфункцияле үзәкләрдә күрсәтүләрнең, шулай ук дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләрне электрон формада күрсәтүләрнең үзенчәлекләрен исәпкә ала
торган таләпләр.”.
4. 2.8 пунктның 5 абзацын түбәндәге редакциядә бирергә:
“Дәүләт яисә муниципаль белем бирү оешмасына кабул итүдән,
Федераль законның әлеге статьясындагы 5 һәм 6 ӛлешләрендә һәм 88
статьясында каралган очраклардан тыш, анда буш урыннар булмау сәбәпле
генә кире кагылырга мӛмкин.
Дәүләт яки муниципаль белем бирү оешмасында урыннар булмаган
очракта, баланың ата-аналары (законлы вәкилләре) аны башка гомуми белем
бирү оешмасына урнаштыру мәсьәләсен хәл итү ӛчен турыдан-туры Россия
Федерациясе субъектының мәгариф ӛлкәсендә дәүләт идарәсен гамәлгә

ашыручы башкарма хакимият органына яисә мәгариф ӛлкәсендә идарәне
гамәлгә ашыручы җирле үзидарә органына мӛрәҗәгать итәләр.
Мәктәпкәчә белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы дәүләт яки
муниципаль белем бирү оешмаларына мәктәпкәчә белем бирү
программалары буенча укырга кабул итү мәгариф ӛлкәсендә дәүләт идарәсен
гамәлгә ашыручы Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы
яисә мәгариф ӛлкәсендә идарә итүне гамәлгә ашыручы җирле үзидарә органы
юнәлеше буенча, әлеге Федераль законның 98 статьясындагы 14 ӛлешендә
күрсәтелгән региональ мәгълүмат системаларыннан файдалану юлы белән
гамәлгә ашырыла.”
5. 1.2 пунктның 13 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
“Әлеге
Федераль
закон
җинаять-башкарма
системасы
учреждениеләрендә һәм органнарында, Россия Федерациясен мәҗбүри үтәү
органнарында, Янгынга каршы дәүләт хезмәтенең Федераль хезмәтендә һәм
Россия Федерациясе таможня органнарында махсус исемнәре булган һәм
хезмәт итүче хезмәткәрләрнең (алга таба - хезмәткәрләр) акчалата тәэмин
ителешенә бәйле, җинаять-башкарма системасы учреждениеләрендә һәм
органнарында, Россия Федерациясенең мәҗбүри үтәү органнарында, дәүләт
янгынга каршы федераль хезмәтендә, Россия Федерациясе таможня
органнарында (алга таба - учреждениеләр һәм органнар) эшләп, азат
ителгәннәрне, аларның гаилә әгъзаларын һәм алар тәрбисендәге (булган)
затларны торак урыннары, медицина белән тәэмин итүгә, шулай ук аларга
башка социаль гарантияләр бирүгә бәйле мӛнәсәбәтләрне җайга сала.”
6. 1.2 пунктның 6 абзацын түбәндәге редакциядә бирергә:
“Россия Федерациясе Эчке эшләр органнары, җинаять-башкарма
системасы учреждениеләре һәм органнары, Янгынга каршы дәүләт хезмәте
хезмәткәрләренә һәм хәрби хезмәткәрләргә, Россия Федерациясе Милли
гвардиясе гаскәрләрендә хезмәт итүче һәм контртеррористик операцияләрдә
катнашучы һәм Россия Федерациясенең Тӛньяк-Кавказ регионы
территориясендә хокук тәртибен һәм җәмәгать куркынычсызлыгын тәэмин
итүче махсус полиция исемнәре булган затларга (алга таба - хезмәткәрләр
һәм хәрби хезмәткәрләр), Россия Федерациясенең Тӛньяк-Кавказ регионы
территориясендә террорчылык акцияләрен оештыруда һәм гамәлгә ашыруда
катнашучы террорчылык оешмалары һәм тӛркемнәренең, аларның
лидерларының һәм затларның эшчәнлеген ачыклау һәм туктату буенча
махсус кӛчләр составына керүче затларга (алга таба - махсус кӛчләр), шулай
ук Россия Федерациясенең Тӛньяк Кавказ тӛбәге территориясендә
контртеррористик операцияләр уздыру буенча гаскәрләрнең (кӛчләрнең)
Берләштерелгән тӛркеме хезмәткәрләренә һәм хәрби хезмәткәрләренә (алга

таба - Берләшкән тӛркем кӛчләре) ӛстәмә гарантияләр һәм компенсацияләр
бирү.
а) хәрби частьларда, Россия Федерациясе Кораллы кӛчләренең
учреждениеләрендә һәм бүлекчәләрендә, башка гаскәрләрдә, хәрби
формированиеләрдә һәм органнарда, шулай ук Россия Федерациясе Эчке
эшләр органнарында, җинаять-башкарма системасы учреждениеләрендә һәм
органнарында, Дәүләт янгынга каршы хезмәтендә (алга таба - хәрби частьләр
һәм органнар) хезмәт (хәрби хезмәт) узучы, даими нигездә Дагыстан
Республикасы, Ингушетия Республикасы һәм Чечен Республикасы
территориясендә урнаштырылган затлар;
б) әлеге пунктның «а» пунктчасында күрсәтелгән хәрби частьларга һәм
органнарга командировкага җибәрелгәннәргә;
в) Дагыстан Республикасына, Ингушетия Республикасына һәм Чечен
Республикасына хәрби частьләр, хәрби формированиеләр, бүлекчәләр,
тӛркемнәр һәм органнар составында (шул исәптән күрсәтелгән республика
территорияләрендә дислоциацияләнгән хәрби частьләрне һәм органнарны
тӛзекләндерү бурычларын үтәү ӛчен) юнәлтелгәннәргә;
г) контртеррористик операцияләрдә катнашучы һәм тиешле федераль
башкарма хакимият органнары тарафыннан билгеләнә торган исемлекләр
буенча Чечен Республикасы белән административ чигендә хәрби частьләр,
хәрби формированиеләр, бүлекчәләр, тӛркемнәр һәм органнар составында
хокук тәртибен һәм иҗтимагый иминлекне тәэмин итүче;
д) Кабарда-Балкар Республикасы, Карачай-Черкес Республикасы һәм
Тӛньяк Осетия - Алания Республикасы территориясендә даими нигездә
дислоциацияләнгән хәрби частьләрдә һәм органнарда хезмәт (хәрби хезмәт)
узучыларга;
е) әлеге пунктның «д» пунктчасында күрсәтелгән хәрби частьларга һәм
органнарга командировкага җибәрелгәннәргә;
ж) Кабарда-Балкар Республикасына, Карачай-Черкес Республикасына
һәм Тӛньяк Осетия - Алания республикасына хәрби частьләр, хәрби
формированиеләр, бүлекчәләр, тӛркемнәр һәм органнар составында (шул
исәптән әлеге республикалар территорияләрендә урнашкан хәрби частьләрне
һәм органнарны тӛзекләндерү буенча бурычларны үтәү ӛчен)
җибәрелгәннәргә;
з) Ставрополь крае территориясендә урнашкан «Затеречный» һәм
«Ищерское» федераль контроль-үткәрү пунктларында Россия Федерациясе
Эчке эшләр органнарында, Россия Федерациясе Милли гвардиясе
гаскәрләрендә хезмәт итүчеләргә;

и) әлеге пунктның «з» пунктчасында күрсәтелгән федераль контрольүткәрү пунктларына Россия Федерациясе Эчке эшләр органнарының, Россия
Федерациясе Милли гвардиясе гаскәрләренең бүлекчәләре (органнары)
тарафыннан җибәрелгәннәргә.”.
7. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының
рәсми порталында (http:pravo.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга.
8. Әлеге карар басылып чыкканнан соң үз кӛченә керә.
9. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз ӛстемдә калдырам.
Башкарма комитет җитәкчесе
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