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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Балигъ булмаган 

затларга һәм суд тарафыннан эшкә 

яраксыз яки өлешчә эшкә яраклы дип 

танылган затларга карата опека һәм 

попечительлек өлкәсендә хисаплылык 

төзегәндә үзара мәгълүмати 

хезмәттәшлек итү регламентын раслау 

турында» 2014 ел, 14 ноябрь, 868 нче 

карары белән расланган Балигъ 

булмаган затларга һәм суд тарафыннан 

эшкә яраксыз яки өлешчә эшкә яраклы 

дип танылган затларга карата опека һәм 

попечительлек өлкәсендә хисаплылык 

төзегәндә үзара мәгълүмати 

хезмәттәшлек итү регламентына 

үзгәрешләр кертү хакында 
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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Балигъ булмаган 

затларга һәм суд тарафыннан эшкә яраксыз яки өлешчә эшкә яраклы дип танылган 

затларга  карата опека һәм попечительлек өлкәсендә хисаплылык төзегәндә үзара 

мәгълүмати хезмәттәшлек итү регламентын раслау турында» 2014 ел, 14 ноябрь,  

868 нче карары белән расланган Балигъ булмаган затларга һәм суд тарафыннан эшкә 

яраксыз яки өлешчә эшкә яраклы дип танылган затларга карата опека һәм 

попечительлек өлкәсендә хисаплылык төзегәндә үзара мәгълүмати хезмәттәшлек 

итү регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2.1.1 нче пунктчада: 

«кварталыннан» сүзен «ярты еллыгыннан» сүзләренә алыштырырга; 
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«квартал» сүзен «ярты еллык» сүзләренә алыштырырга; 

2.1.2 нче пунктчада: 

«кварталыннан» сүзен «ярты еллыгыннан» сүзләренә алыштырырга; 

«НС-2» сүзеннән соң «(җыелма ярты еллык)» сүзләрен өстәргә; 

2.1.3 нче пунктчада: 

«кварталыннан» сүзен «ярты еллыгыннан» сүзләренә алыштырырга; 

«квартал» сүзен «ярты еллык» сүзләренә алыштырырга; 

2.1.4 нче пунктчада: 

«кварталыннан» сүзен «ярты еллыгыннан» сүзләренә алыштырырга; 

«квартал» сүзен «ярты еллык» сүзләренә алыштырырга; 

2.1.5 нче пунктчада: 

«кварталыннан» сүзен «ярты еллыгыннан» сүзләренә алыштырырга; 

«квартал» сүзен «ярты еллык» сүзләренә алыштырырга; 

2.1.6 нчы пунктчада: 

«кварталыннан» сүзен «ярты еллыгыннан» сүзләренә алыштырырга; 

«квартал» сүзен «ярты еллык» сүзләренә алыштырырга; 

1 нче кушымтада «НС-1 (квартал) формасы» сүзләрен «НС-1 (ярты еллык) 

формасы» сүзләренә алыштырырга; 

4 нче кушымтада «НС-2 (җыелма квартал) формасы» сүзләрен «НС-2 (җыелма 

ярты еллык) формасы» сүзләренә алыштырырга; 

5 нче кушымтада «НС-3 (квартал) формасы» сүзләрен «НС-3 (җыелма ярты 

еллык) формасы» сүзләренә алыштырырга; 

6 нчы кушымтада «НС-4 (җыелма квартал) формасы» сүзләрен  

«НС-4 (җыелма ярты еллык) формасы» сүзләренә алыштырырга; 

7 нче кушымтада «НС-5 (җыелма квартал) формасы» сүзләрен «НС-5 (җыелма 

ярты еллык) формасы» сүзләренә алыштырырга. 
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