
 
 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

 җитәкчесенең «Татарстан Республикасы  

Югары Ослан муниципаль районы  

Башкарма комитеты каршындагы балигъ 

 булмаганнарның опека һәм попечительлек 

 комиссиясе составын төзү һәм раслау  

турында»  2009нчы ел, 18нче август,  

842 нче карары үз көчен югалткан  

дип санау хакында 

                  

        Опека һәм попечительлек органы эшчәнлеген закон һәм хокукый актларга туры 

китерү зарурлыгына бәйле рәвештә штатлы-вазифаи үзгәрешләр белән,  ятим 

балаларның һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларның хокукларын һәм 

законлы мәнфәгатьләрен яклау максатларында, «Опека һәм попечительлек турында» 

24.04.2008нче елдагы 48нче номерлы Федераль законы, Россия Федерациясе Гаилә 

кодексы, Татарстан Республикасы Гаилә кодексы, «Ятим балаларга һәм ата-ана 

тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга социаль ярдәм буенча өстәмә гарантияләр 

турында " 21.12.1996нчы ел, №159 Россия Федерациясе Федераль законы, Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Уставы нигезендә, Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР 

БИРӘ: 

      1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты каршындагы балигъ булмаган затларның опека һәм попечительлек буенча 

комиссия төзү. 

     2. Комиссия составын 1 нче кушымта нигезендә расларга. 

     3. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек органы турындагы нигезләмәне расларга. 

 (2 нче кушымта). 

      12.10.2018                                                                                      1208 



    4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты каршындагы балигъ 

булмаганнарның опека һәм попечительлек комиссиясе составын төзү һәм раслау 

турында»2009нчы ел, 18нче август, 842 нче карары үз көчен югалткан дип санарга. 

   5. Кабул ителгән карар турында барлык кызыксынган затларга хәбәр итәргә. 

   6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитет җитәкчесенең 

социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасарына йөкләргә. 
 

 

 

 

 

Башкарма комитет  

Җитҽкчесе                                                                                 Л.С. Хакимзянов   

 
 

 

 

Әзерләде һәм җибәрде 

С.Н.Сураева 

2 нөсхәдә 
  



                                                                             Татарстан Республикасы   

                                                                             Югары Ослан муниципаль районы                                 

                                                                             Башкарма комитетының 2018нче елның  

                                                                             12нче октябрендәге 1208нче номерлы  

                                                                             карарына  

                                                                                                                 1нче кушымта 

    

       Татарстан   Республикасы   Югары   Ослан   муниципаль  районы 

Башкарма комитеты   каршындагы  балигъ   булмаганнарның опека  һҽм    

                                        попечительлек комиссиясе  

                                                          составы 

 

Комиссия рҽисе: 
 

Камалетдинова                               Югары Ослан муниципаль районы  

Гулия                                               Башкарма комитеты җитәкчесенең     

Фидаиловна                                     социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары 

                                                           

 

Сҽркатип: 

 

Сураева                                           Югары Ослан  муниципаль районынын       

Светлана                         балигъ  булмаганнарга карата опека һәм  

Николаевна                                     попечительлек мәсьәләләре буенча белгеч 

                                                                                                       

Комиссия ҽгъзалары: 

 

Салихов                                           Югары Ослан муниципаль районы  

Евгений                                           Башкарма комитеты   Юридик бүлек башлыгы 

Мирсаидович 

                                                        

Арефьев                                           РФ Эчке эшләр министрлыгының  

Дмитрий                                          Югары Ослан муниципаль районы буенча 

Алексеевич                                      полиция башлыгы урынбасары  

                                                          (җәмәгать тәртибен саклау буенча)  

                                                          (килешү буенча) 

 

Федотов                                            Югары Ослан муниципаль районы  

Александр                                        Башкарма комитеты                  

Николаевич                                      Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге башлыгы  

                                                           

 

Алееева                                          Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш 

Ирина                                             белән   тәэмин итү һәм социаль яклау                                                   

Павловна                                        министрлыгының  социаль яклау бүлеге башлыгы 

                                                        (килешү буенча)                                 

         

 



 

Абрамова                                          МКУ " Татарстан Республикасы Югары Ослан                    

Людмила                                           муниципаль  районы мәгариф бүлеге»башлыгы 

Владимировна 

 

Горбачева                                         Югары Ослан муниципаль районының  

Юлия                                                 балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның   

Анатольевна                                     хокукларын яклау комиссиясенең җаваплы                    

                                                           сәркатибе  

                                       

                                                                          

 Абдулхаровна                              Яшел Үзән шәһәре, Яшел Үзән һәм Югары Ослан         

 Лилия                                            районнары буенча (килешү буенча)             

 Рустамовна                                   УПФРның Югары  Ослан бүлекчәсендә  

                                                        клиентлар хезмәте җитәкчесе(бүлек хокукларында) 

 

 

Наумова                                           ГАУЗ «Югары Ослан район үзәк хастаханәсе»   

Татьяна                                             Баш табибы урынбасары  (килешү  буенча)             

Вениаминовна                                 

 

Троицкая                                         Югары Ослан муниципаль районы ветераннар  

Римма                                              (пенсионерлар)     Иҗтимагый оешма рәисе  

Сергеевна                                 

 

                                                                 

 

 

 Башкарма комитет  

эшлҽре белҽн идарҽ итүче                                                              А.К. Мингазова 

 
 

 

  



                                                                            Татарстан Республикасы 

                                                                            Югары Ослан муниципаль   районы  

                                                                            Башкарма комитетының  2018нче елның  

                                                                            12нче октябрендәге 1208нче номерлы        

                                                                             карарына  

             2 нче кушымта 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫНЫҢ ОПЕКА ҺҼМ ПОПЕЧИТЕЛЬЛЕК 

ОРГАНЫ ТУРЫНДА 

 НИГЕЗЛҼМҼ 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Опека һәм попечительлек органы Югары Ослан муниципаль районы 

Башкарма комитеты каршында оештырылган, аның эшчәнлеге балигъ булмаган 

балаларның хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклауга юнәлдерелгән. 

1.2. Опека һәм попечительлек органы үз эшчәнлегендә Башкарма комитет 

җитәкчесенә хисап тота. 

1.3. Опека органы составына балигъ булмаган затларга карата опека һәм 

попечительлек эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен баш белгеч керә. 

1.4. Опека һәм попечительлек органы үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе 

Конституциясе, Татарстан Республикасы Конституциясе, Россия Федерациясе 

Граждан кодексы, Россия Федерациясе Гаилә кодексы һәм Татарстан Республикасы 

Гаилә кодексы, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары, опека 

һәм попечительлек мәсьәләләрен җайга салучы Россия Федерациясе һәм Татарстан 

Республикасы закон чыгару һәм башкарма хакимияте органнарының норматив 

хокукый актлары, Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарә органнарының 

норматив хокукый актлары, әлеге Нигезләмәгә таяна. 

 

2. Опека һәм попечительлек органының бурычлары 

    

      Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының опека попечительлек 

органының төп бурычлары булып тора: 

      - ятим балаларны һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларны, социаль 

яклауга мохтаҗ балигъ булмаган балаларны яшәү һәм тәрбияләү, аларның 

эчтәлеген, тәрбиясен һәм белем бирүне контрольдә тотуны гамәлгә ашыру өчен 

оптималь шартлар тәэмин итү; 

     - балигъ булмаган гражданнарның милек һәм шәхси мөлкәткә карамаган 

хокукларын һәм закон белән саклана торган мәнфәгатьләрен яклау 

 

3. Опека һәм попечительлек органының функцияләре 



 

     Балигъ булмаганнарның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклау 

максатларында опека попечительлек органы: 

     ятим балаларны һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларны, гаиләдә 

тәрбия бирү өчен тиешле шартлар булмаган һәм алар өстендә опека һәм 

попечительлек билгеләнүгә мохтаҗ булган балигъ булмаганнарны ачыклау һәм 

исәпкә алуны оештыра һәм гамәлгә ашыра; 

     опекун яки попечитель, уллыкка алучы, тәрбиягә бала алган ата-аналар 

вазифаларын үтәргә теләүче һәм үтәргә сәләтле затларны сайлап алуны һәм исәпкә 

алуны гамәлгә ашыра; 

      балигъ булмаганнарның һәм тәрбияләнүчеләрнең торак хокукларын яклау, ятим 

балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар өчен муниципаль торак 

фондларын булдыру, аларның торак мәйданы белән тәэмин итү буенча чаралар күрә; 

     законлы вәкилләре үз вазыйфаларын тиешенчә файдаланмаган очракта балигъ 

булмаганнарның шәхси һәм милек хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклауны 

гамәлгә ашыра; 

      тәрбиягә бала алган гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларның яшәү шартларын, 

аларны тәрбияләү һәм белем бирү, аларның сәламәтлеге торышын, балаларның ялын 

оештыруны контрольдә тота; 

     опекуннар һәм попечителләр, тәрбиягә алган гаиләләр эшчәнлегенә күзәтчелек 

итәләр; 

    җәмәгатьчелекне опека һәм попечительлек органнары эшенә җәлеп итәләр; 

    опека һәм попечительлек мәсьәләләре буенча гражданнарның тәкъдимнәрен, 

гаризаларын һәм шикаятьләрен карап, алар буенча кирәкле чаралар күрә ;  

        вәкаләтле органнар белән берлектә Россия Федерациясе законнарында һәм 

Татарстан Республикасы хокукый актларында билгеләнгән тәртиптә балаларның 

гомерен һәм сәламәтлегенә турыдан-туры куркыныч янаган очракта сайлап алуны 

гамәлгә ашыра; 

      Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә башка 

функцияләрне гамәлгә ашыра; 

     кирәкле документлар әзерләү буенча эш алып барыла: 

      - ата - ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны опека яки попечительлек 

билгеләү; 

  - опекуннар һәм попечителләр билгеләү; 

- тәрбиягә бала (балалар) алган гаиләгә тапшыру турында ата-аналар белән 

килешүләр төзү; 

     - ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны гаиләгә тәрбиягә (уллыкка 

(кызлыкка), опекага яки попечительлеккә, тәрбиягә алынган гаиләгә бирү), ә 

мондый мөмкинлек булмаганда-ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм 

калган балалар өчен, барлык типтагы (мәгариф оешмалары, медицина оешмалары, 

социаль хезмәтләр күрсәтүче оешмалар, яки коммерцияле булмаган оешмалар, әгәр 



бу алар барлыкка килгән максатларга каршы килмәсә), аларны карап тоту, тәрбияләү 

шартларын алга таба тикшереп торуны гамәлгә ашыралар; 

   - читләшү турында, шул исәптән балигъ булмаганнарның мөлкәтен алыштыру, 

бүләк итү, аны наемга (арендага) тапшыру, түләүсез файдалануга яки залогка, алыш-

бирешләргә рөхсәт итү турында; күрсәтелгән затларга карый торган хокуклардан, 

мөлкәт өлешеннән баш тарту, аннан өлеш бүлеп бирү, шулай ук балигъ 

булмаганнарның мөлкәтен киметүгә китерә торган теләсә нинди башка алыш-

бирешләр үткәрүгә рөхсәт бирү турында. 

 

                            4. Опека һәм попечительлек органының бурычлары 

 

4.1. Опека һәм попечительлек органы балигъ булмаган балаларның хокуклары 

һәм законлы мәнфәгатьләренә кагылышлы торак, милек һәм башка мәсьәләләр 

белән бәйле катлаулы һәм бәхәсле очракларны карый . 

4.2. Ата-аналар арасында балаларны тәрбияләү буенча бәхәсле мәсьәләләрне 

карый. 

4.3. Ата-аналар һәм балалар мәнфәгатьләре арасында каршылыклар ачыкланган 

очракта, балигъ булмаган балаларның мәнфәгатьләрен кайгырталар. 

4.4. Опека һәм попечительлек органына йөкләнгән һәм оператив һәм объектив 

хәл итүне таләп итүче башка мәсьәләләрне карый.                               

  

           5. Опека һәм попечительлек органының хокуклары 

 

Опека һәм попечительлек органы хокуклы: 

5.1. Муниципаль берәмлекләрнең предприятие, оешма, учреждение һәм җирле 

үзидарә органнары җитәкчеләреннән балигъ булмаган балаларның хокукларын һәм 

законлы мәнфәгатьләрен яклауга бәйле барлык мәсьәләләр буенча материаллар, 

документлар һәм аларның күчермәләрен соратып алырга. 

5.2.  Барлык суд, административ һәм хокук саклау органнарында ата-ана 

тәрбиясеннән мәхрүм калган балигъ булмаганнарның мәнфәгатьләрен якларга. 

5.5. Балигъ булмаган балаларның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен 

яклау мәсьәләләре буенча ата-аналарны, вазыйфаи затларны, опекуннар 

(попечительләр) һәм башка гражданнарны әңгәмә өчен чакырырга . 

5.6.  Орган компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирергә, 

күрсәтелгән мәсьәләләр буенча гражданнарның мөрәҗәгатьләрен, гаризаларын һәм 

шикаятьләрен карарга һәм алар буенча кирәкле чаралар күрергә. 

 

Башкарма комитет 

эшлҽре белҽн идарҽ итүче                                                              А.К. Мингазова 

 

 


