
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                              КАРАР                                                      
 
  «__29__» ____12____ 2018 ел                                                                                    № __381__ 

 
Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт 
хезмәтләре күрсәтүнең административ 
регламентлары турында 

 
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр алганда гражданнарның өстәмә гарантияләрен 

билгеләү өлешендә «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» Федераль 
законга үзгәрешләр кертү хакында» 2018 елның 19 июлендәге 204-ФЗ номерлы Федераль 
законны үтәү йөзеннән «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 
27.07.2010 ел, № 210 Федераль закон, «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру 
турында» 01.12.2014 ел, №419-ФЗ "Инвалидлар хокуклары турындагы Конвенцияне 
ратификацияләүгә бәйле рәвештә инвалидларны социаль яклау мәсьәләләре буенча Россия 
Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында", Россия Федерациясе 
Хөкүмәтенең «ятим балаларны һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларны гаиләгә 
тәрбиягә урнаштыру мәсьәләләре буенча Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына 
үзгәрешләр кертү турында " 2017 елның 30 декабрендәге 1716 номерлы карары белән опека һәм 
попечительлек турындагы законнарны гамәлгә ашыру максатларында карар бирәм: 

1. Расларга: 
1.1. Опекага алынган  балаларны  психоневрология тибындагы интернат-йортларга 

стационар хезмәт күрсәтүгә җибәрү турында карарлар бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентын (1 кушымта); 

1.2.Опека яки попечительлек билгеләү буенча һәм балигъ булмаган зат өстеннән опекун 
яки попечительне суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә эшкә яраксыз дип танылган балигъ булган 
зат итеп билгеләү дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын (2 кушымта); 

1.3. Опекага алынган бала мәнфәгатьләрендә гомерлеккә озайтылган рента килешүен 
төзүгә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын (3 кушымта);             

 1.4. Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен торак 
урыннарны хосусыйлаштыру өчен опекунга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентын (4 кушымта);  

1.5.Опекага алынган баланың торагын опекунга наемга торак тапшыру өчен рөхсәт бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын (5 кушымта); 

1.6. Опекага алган балаларның  мөлкәте белән алыш-биреш ясауга рөхсәт бирү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын (6 кушымта);  

1.7.Яшәү урыны үзгәрүгә бәйле рәвештә опекунга опекага алынган баланы яшәү урыны 
буенча теркәү учетыннан төшерү өчен рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентын (7 кушымта); 

1.8.Опекунга яки попечительгә опекага алган баланың мирасы хокукларына керүгә рөхсәт 
бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын (8 кушымта);  

1.9.Опекунга яки попечительгә опекага алынган затның счеты белән файдалануга рөхсәт 
бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын (9 кушымта);   

1.10.Ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар өчен оешмаларда 
булган балаларны Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче балигъ булган 
гражданнар гаиләләренә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентын (10 кушымта);   
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1.11. Балигъ булмаганнар исеменнән сатып алуның өстенлекле хокукыннан баш тартуга 

алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын (11 кушымта);   
1.12. Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче Россия Федерациясе 

гражданнарын уллыкка алу һәм уллыкка алу хокукына кандидат буларак исәпкә кую мөмкинлеге 
турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын (12 
кушымта);   

1.13.Балигъ булмаганнарның күчемле мөлкәтен алу буенча алыш-биреш ясауга алдан 
рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын (13 кушымта);    

1.14. Ундүрт яшькә җитмәгән баланың исемен һәм (яки) фамилиясен үзгәртүгә рөхсәт бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын (14 кушымта);   

1.15. Ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән 
мәхрүм калган балаларны Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнарны 
(түләүсез яки түләүсез шартларда) опекун булырга яисә опекун (попечитель булырга 
мөмкинчелек турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентын (15 кушымта);   

1.16 Балигъ булмаганнарга эмансипация турында (балигъ булмаган баланы тулысынча 
эшкә сәләтле дип игълан итү) карар кабул итү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентын (16 кушымта);   

1.17.Балигъ булмаган баланың күчемсез милеген аерып алу буенча алыш-бирешләр 
гамәлгә ашыруга алдан рөхсәт бирү турында дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентын (17 кушымта);   

1.18.Кредит акчаларыннан файдаланып торак сатып алуга алдан рөхсәт бирү һәм аны 
балигъ булмаганнар катнашында залог итеп (ипотекага) тапшыру буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентын (18 кушымта);   

1.19.Законлы вәкилгә балигъ булмаган баланың акчалата вкладын алу өчен  рөхсәт бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын (19 кушымта);   

1.20.Азнакай муниципаль районында тәрбиягә алган гаиләдә баланы карап тоту өчен акча 
түләүне билгеләү һәм оештыру буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын 
(20 кушымта);   

1.21.Азнакай муниципаль районында гаиләгә тәрбиягә бала тапшырганда бер тапкыр 
бирелә торган пособие түләүне билгеләү һәм оештыру буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентын (21 кушымта);    

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты карарлары үз 
көчен югалткан дип санарга: 

- «Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ 
регламентлары турында» 2013 ел, 10 апрель, 97 нче карары; 

- «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең «Опека һәм 
попечительлек өлкәсендә дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентлары турында 
"2013 ел, 10 апрель, 97 нче карарына теркәлгән 1-19 нчы кушымталарга үзгәрешләр һәм 
өстәмәләр кертү хакында" 2013 ел, 11 ноябрь, 297 нче карары; 

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Опека 
һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентлары 
турында «2013 елның 10 апрелендәге 97 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында»2018 
елның 27 апрелендәге 94 номерлы карары. 

3. Әлеге карарны “Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында” 
түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль 
районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес 
буенча урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 
 
 
 
Җитәкче                                                                                                  А.Х.Шәмсетдинов 
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