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Мамадыш муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц опекунлык 
Ьэм попечительлек елкэсендэ дэулэт 
хезмэте курсэтунец административ 
регламентларын яца редакциядэ раслау турында

«Гариза бируче тарафыннан бердэм гариза биру аркылы дэулэт Ьэм муниципаль 
хезмэтлэре курсэтуче купфункцияле узэклэрдэ берничэ дэулэт 
(муниципаль)хезмэтлэре курсэту момкинлеген беркету елешендэ «Дэулэт Ьэм 
муниципаль хезмэтлэре курсэтуне оештыру турында» Федераль законга узгэрешлэр 
керту хакында» 2017 елныц 29 декабрендэге 479-ФЗ санлы, “Дэулэт Ьэм муниципаль 
хезмэтлэр курсэтуне оештыру турында” 27 июль, 2010 ел, № 210 - ФЗ Федераль 
законнарны гамэлгэ ашыру максатларында, “Татарстан Республикасында 
муниципаль берэмлеклэрнец жирле узидарэ органнарына опека Ьэм попечительлек 
елкэсендэ Татарстан Республикасыныц аерым дэулэт вэкалэтлэрен биру турында” 
20 март, 2008 ел, № 7 ТРЗ Татарстан Республикасы законы, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетыныц «Татарстан Республикасы дэулэт хакимиятенец 
башкарма органнары тарафыннан дэулэт хезмэтлэре курсэтунец административ 
регламентларын эшлэу Ьэм раслау тэртибенэ узгэрешлэр керту турында " 2015 ел, 
17 апрель, 259 нчы карары, Татарстан республикасы Сэламэтлек саклау 
министрлыгыныц 2016 елныц 26 февралендэге 358 санлы боерыгы, “Опека Ьэм 
попечительлек турында” 24 апрель, 2008 ел, № 48- ФЗ Федераль закон, Россия 
Федерациясе Хекумэтенец “Балигълык яшенэ житкэн юридик хокуксыз яки 
чиклэнгэн юридик хокуклы дип танылган затларга карата опека Ьэм попечтельлек 
эшчэнлегенец аерым мэсьэлэлэре турында” 17.11.2010 ел, 927 санлы карары, 
Россия Федерациясе Хекумэтенец 19.11.2016 ел, № 1221 санлы “Россия 
Федерациясе Хекумэтенец 17.11.2010 елгы, 927 санлы карарына узгэрешлэр керту 
турында” карары, “Россия Федерациясе территориясендэ балаларны уллыкка 
(кызлыкка) тапшыру Ьэм уллыкка (кызлыкка) алучылар гаилэлэрендэ аларныц 
тормышы Ьэм тэрбия шартларына контрольлек игу кагыйдэлэрен Ьэм Россия 
Федерациясе гражданнары булып торучы Ьэм чит ил гражданнары яки 
гражданлыксыз затлар тарафыннан уллыкка (кызлыкка) алынган балаларны Россия 
Федерациясе консуллык учреждениелэрендэ учетка кую кагыйдэлэрен раслау 
турында” 29 март, 2000 ел, № 275 санлы Россия Федерациясе Хекумэте карары,
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/
оссия Федерациясе Хекумэтенец « Ятим балаларны Ьэм ата-ана каравыннан 

мэхрум калган балаларны гаилэгэ урнаштыру мэсьэлэлэре буенча Россия 
Федерациясе Хекумэтнец кайбер актларына узгэрешлэр керту турында "2017 елньщ 
30 декабрендэге 1716 номерлы карары, Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетыныц “Татарстан Республикасы дэулэт хакимиятенец башкарма органнары 
тарафыннан дэулэт хезмэтлэре курсэту буенча административ регламентлар эншэу 
Ьэм раслау тэртибен раслау турында Ьэм Татарстан Ресубликасы Министрлар 
Кабинетыныц кайбер карарларына узгэрешлэр керту хакында” 2010 ел, 2 ноябрь 880 
нче санлы карары, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Уставы, 
Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы вэкиллекле органныц 2013 
ел, 8 ноябрь, 6-21 санлы карары, Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты 
турындагы Нигезлэмэгэ таянып, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль 
районы Башкарма комитеты к а р а р б и р э :

1. Яца редакциядэ расларга:
1.1. Стационар хезмэт курсэту ечен опекадагы затларны психоневрологик 

типтагы интернатларга жцбэру турында карар чыгару буенча дэулэт хезмэте 
курсэтунец административ регламенты. (1 нче санлы кушымта).

1.2. Суд тарафыннан юридик хокуксыз яки чиклэнгэн юридик хокуклы дип 
танылган затларга карата опека Ьэм попечительлек билгелэу буенча дэулэт хезмэте 
курсэтунец административ регламенты. (2 нче санлы кушымта).

1.3. Опекадагы затларга гомерлек тулэуне (рента) хэл иту ечен шартнамэ тезу 
буенча дэулэт хезмэте курсэтунец административ регламенты. (3 нче санлы 
кушымта).

1.4. Мемкинлеклэре чиклэнгэн затларныц мэнфэгатлэрен кайгыртып, опекунга 
торак урынын хосусыйлаштыруга рехсэт биру буенча дэулэт хезмэте курсэтунец 
административ регламенты. (4 нче санлы кушымта).

1.5. Опекунга опека астындагы кешенец торагын тапшыруны, тулэп вакытлыча 
торуны (наем) рехсэт иту буенча дэулэт хезмэте курсэтунец административ 
регламенты (5 нче санлы кушымта).
1.6. Опекадагы затлар карамагындагы милекне сату-алу килешулэренэ рехсэт биру 
буенча дэулэт хезмэте курсэтунец административ регламенты. ( 6 нчы санлы 
кушымта).
1.7.0пекунга,опека астындагы затны,яшэу урыны узгэргэн очракта, регистрацион 
учеттан тешеругэ рехсэт биру буенча дэулэт хезмэте курсэтунец административ 
регламенты (7 нче санлы кушымта).
1.8. Опекунга яки тэрбиячегэ опекадагы затныц мирас хокукына керуне рехсэт иту 
буенча дэулэт хезмэте курсэтунец административ регламенты (8 нче санлы 
кушымта).
1.9.0пекунга яки тэрбиячегэ опекадагы затныц саклык счетыннан файдалануга 
рехсэт биру буенча дэулэт хезмэте курсэтунец административ регламенты (9 нчы 
санлы кушымта).
1.10. Суд тарафыннан юридик хокуксыз яки чиклэнгэн юридик хокуклы дип 
танылган, стационар хезмэт курсэту психоневрологик типтагы интернатларда 
яшэуче затларны, Россия территориясендэ даими яшэуче гражданнарныц 
гаилэлэренэ вакытлыча биру мемкинлеге турында бэялэмэ биру буенча дэулэт 
хезмэте курсэтунец административ регламенты (10 нчы санлы кушымта).



1.11. Балигъ булмаган зат исеменнэн сату-алу встенлекле хокукыннан баш 
тартуга алдан рехсэт алу буенча дэулэт хезмэте курсэтунен административ 
регламенты (11 нче санлы кушымта ).

1.12. Ятим балалар ечен булган оешмаларда тэрбиялэнуче балаларны, ата- ана 
тэрбиясеннэн мэхрум балаларны Россия Федерациясе территориясендэ даими 
яшэуче балигъ булган гражданнар гаилэлэренэ вакытлыча тапшыру мемкинлеге 
турында бэялэмэ биру буенча дэулэт хезмэте курсэтунен, административ регламенты 
(алга таба- дэулэт хезмэте) (12 нче санлы кушымта).

1.13. Балигъ булмаган балаларныц кучемсез милкен алу килешулэре ечен алдан 
рехсэт алу буенча дэулэт хезмэте курсэтунен административ регламенты(13 нче 
санлы кушымта).

1.14. Ундурт яшькэ житмэгэн балаларныц исеме йэм (яки) фамилиясен узгэртугэ 
рехсэт биру буенча дэулэт хезмэте курсэтунен административ регламенты (1 4  нче 
санлы кушымта).

1.15. Россия Федерациясе территориясендэ даими яшэуче балигъ булган 
гражданнарга уллыкка алу мемкинлеге турында бэялэмэ биру Ьэм уллыкка алучы 
сыйфатында исэпкэ кую буенча дэулэт хезмэте курсэтунен административ 
регламенты (15 нче санлы кушымта).

1.16. Балигъ булмаган затларны ирекле (тулысынча юридик хокуклы дип белдеру 
- эмансипация) иту карарын кабул иту буенча дэулэт хезмэте курсэтунен 
административ регламенты. (16 нче санлы кушымта).

1.17. Балигъ булмаган затларга караган кучемсез милекне сату-алу эшлэре буенча 
килешулэрне тормышка ашыруга алдан рехсэт биру буенча дэулэт хезмэте 
курсэтунен административ регламента^ 17 нче санлы кушымта).

1.18. Балигъ булмаганнар катнашында кредит средстволарын файдаланып торак 
алуга йэм аларны залогка тапшыруга(ипотека) алдан рехсэт биру буенча дэулэт 
хезмэте курсэтунен административ регламенты (18 нче санлы кушымта).

1.19. Балигъ булмаганнарныц акчалата елешен алуга законлы вэкилгэ рехсэт биру 
буенча дэулэт хезмэте курсэтунен административ регламенты (19 нче санлы 
кушымта).

1.20. Уз йеклэмэлэрен тулэуле’нигездэ утэуче опекуннарга яисэ попечительлэргэ, 
тэрбиягэ бала алган ата- аналарга баланы тоту, тэрбиягэ бала алган ата- аналарга 
хезмэт ечен булган тэлэулэрне билгелэу буенча дэулэт хезмэте курсэтунен 
административ регламенты. (20 нче санлы кушымта).

1.21. Уналты яшькэ ж;итмэгэн затка (затларга) никахлашуга рехсэт биру буенча 
дэулэт хезмэте курсэтунен административ регламенты (21 нче санлы кушымта).

1.22. Россия Федерациясе территориясендэ даими яшэуче гражданнарга (тулэуле 
Ьэм тулэусез шартларда ятим балалар, ата- ана тэрбиясеннэн мэхрум калган балалар 
естеннэн опекунлык (попечительлек) билгелэу яки опекун (попечитель) булу 
мемкинлеге турында бэялэмэ биру буенча дэулэт хезмэте курсэтунен 
административ регламенты (22 нче санлы кушымта).

2. “Мамадыш муниципаль районы башкарма комитетыныц опека Ьэм 
попечительлек елкэсендэ дэулэт хезмэте курсэтунен административ 
регламентларын раслау турында” 24.06.2016 ел, 738 , 14.03.2018 ел, 253,18.05.2018 
ел, 352 нче санлы карарларын, 07.09.2016 ел 1087 нче санлы карары белэн расланган



, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16,17,18,19,20,21,22 санлы кушымталарны 
/  гамэлдэн чыккан дип танырга.

3. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц матбугат Ьэм массакулэм чаралары белой хезмэттэшлек секторына 
опека Ьэм попечительлек билгелэу буенча дэулэт хезмэте курсэтунец 
административ регламентларын оч кен эчендэ интернет мэгълумати 
коммуникацион челтэрендэге Татарстан Республикасыныц хокукый рэсми 
порталында Ьэм Мамадыш муниципаль районыныц рэсми сайтында урнаштырырга.

4. Элеге карарныц утэлешен контрольгэ алуны Мамадыш муниципаль районы 
Башкарма комитеты житэкчесе урынбасары В.И.Никитинга йеклэргэ.

Жцтэкче И.М. Дэржеманов


