
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

  

 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
№ 51 
 
 

 
КАРАР 
 

11 февраль 2019 ел 
 
 

Опека һәм попечительлек өлкәсендә 
дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын раслау 

турында 
 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»                            
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләрен үтәү 
максатында, «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле 
үзидарә органнарына опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан 
Республикасының аерым дәүләт вәкаләтләрен бирү турында»                                               
2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы 
нигезендә, Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 
комитетының «Түбән Кама муниципаль районында муниципаль хезмәтләр 
күрсәтү административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау 
турында» 2010 елның 18 ноябрендәге 1491 номерлы карарына таянып, карар 
бирәм: 

1. Расларга: 
1.1. Опекага  алынган  затларны  стационар  хезмәте  күрсәтү  өчен 

психоневрологик төрдәге интернат-йортларга җибәрү турында карар бирүгә 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты яңа теркәлгән 
редакциядә (1-нче кушымта) 

1.2. Суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз 
дип танылган балигъ булган зат өстеннән опека яки попечительлек булдыру 
һәм опекун яки попечитель билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламенты  яңа теркәлгән редакциядә (2-нче кушымта). 

1.3. Опекага  алынган  зат  мәнфәгатьләрендә  гомерлек  рента  
шартнамәсен төзүгә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламенты яңа теркәлгән редакциядә (3-нче кушымта). 

1.4. Балигъ  булган  эшкә  яраксыз  зат  мәнфәгатьләрендә  торакны 
хосусыйлаштыруга опекунга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламенты яңа теркәлгән редакциядә (4-нче кушымта). 

1.5.  Опекага алынган затныкы булган торакны наемга бирүгә опекунга 
рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты яңа 
теркәлгән редакциядә (5-нче кушымта). 

 



1.6. Опекага алынган затның милке белән алыш-биреш ясауга рөхсәт бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты яңа теркәлгән 
редакциядә (6-нчы кушымта). 

1.7. Яшәү урыны үзгәрүгә бәйле рәвештә, опекага алынган затны яшәү урыны 
буенча теркәү учетыннан төшерү өчен опекунга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламенты яңа теркәлгән редакциядә (7-нче кушымта). 

1.8. Опекага алынган затның мирас хокукларына керү өчен опекунга яки 
попечительгә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламенты яңа теркәлгән редакциядә (8-нче кушымта). 

1.9. Опекага алынган затның саклык счетыннан файдалануга опекунга яки 
попечительгә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламенты яңа теркәлгән редакциядә (9-нчы кушымта). 

1.10. Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче балигъ булган 
гражданнар гаиләләренә ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 
балалар өчен оешмаларда булган балаларны вакытлыча бирү мөмкинлеге турында 
бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты яңа 
теркәлгән редакциядә (10-нчы кушымта). 

1.11. Балигъ булмаган(нар) исеменнән сатып алуның өстенлекле хокукыннан 
баш тарту өчен алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламенты яңа теркәлгән редакциядә (11-нче кушымта). 

1.12. Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче Россия Федерациясе 
гражданнарына уллыкка алу мөмкинлеге турында бәяләмә бирү һәм уллыкка алуга 
кандидат буларак исәпкә кую буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламенты яңа теркәлгән редакциядә (12-нче кушымта). 

1.13. Балигъ булмаганнарның күчемле мөлкәтен читләштерү буенча алыш-
бирешләр ясауга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламенты яңа теркәлгән редакциядә (13-нче кушымта). 

1.14. 14 яше тулмаган баланың исемен һәм (яки) фамилиясен үзгәртүгә рөхсәт 
бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты яңа теркәлгән 
редакциядә (14-нче кушымта). 

1.15. Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнар 
тарафыннан (түләүле һәм түләүсез шартларда) ятим балаларга һәм ата-ана 
тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга опека (попечительлек) билгеләү яки опекун 
(попечитель) булу мөмкинлеге турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламенты яңа теркәлгән редакциядә (15-нче кушымта). 

1.16. Балигъ булмаганның эмансипациясе (балигъ булмаганны тулысынча 
эшкә яраклы дип игълан итү) турында карар кабул итү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламенты яңа теркәлгән редакциядә                                   
(16-нчы кушымта). 

1.17. Балигъ булмаганнарның күчемсез мөлкәтен читләштерү буенча алыш-
бирешләр ясауга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламенты яңа теркәлгән редакциядә (17-нче кушымта). 

1.18. Балигъ булмаганнар катнашында кредит акчаларыннан файдаланып 
торак сатып алуга һәм аны залогка (ипотекага) тапшыруга алдан рөхсәт бирү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты яңа теркәлгән редакциядә 
(18-нче кушымта). 



 

1.19. Законлы вәкилгә балигъ булмаганның акча кертемен алуга рөхсәт бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты яңа теркәлгән 
редакциядә (19-нчы кушымта). 

1.20. Балигъ булмаганнар катнашында торак залогын яңадан рәсмиләштерүгә 
(рефинанслауга) алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламенты яңа теркәлгән редакциядә (20-нче кушымта). 

2. Татарстан  Республикасы  Түбән  Кама  муниципаль  районы  Башкарма 
комитетының «Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын раслау турында» 2013 елның 14 июнендәге                      
927 номерлы карарын үз көчен югалткан дип танырга. 
 3. Җәмәгатьчелек  һәм  гаммәви  мәгълүмат  чаралары  белән  элемтә  бүлегенә 
әлеге карарны басма матбугатта һәм Түбән Кама муниципаль районының рәсми 
сайтында урнаштыруны тәэмин итәргә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек 
бүлеге җитәкчесенә йөкләргә. 
 
 
Җитәкче                                                                                                   А.Г. Сәйфетдинов 
  



 

Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019 елның 11-нче февраль 
51-нче номерлы карарына 
1-нче кушымта 

 
 
 

Опекага алынган затларны стационар хезмәте күрсәтү өчен психоневрологик 
төрдәге интернат-йортларга җибәрү турында карар бирүгә дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

 административ регламенты 
 

1. Гомуми нигезләмәләр 
  

1.1. Әлеге Регламент Түбән Кама муниципаль районы территориясендә яшәүче 
опекага алынган затларны стационар хезмәте күрсәтү өчен психоневрологик төрдәге 
интернат-йортларга җибәрү турында карар бирүгә дәүләт хезмәте күрсәтүнең стандартын 
һәм тәртибен билгели (алга таба – хезмәт күрсәтү). 

1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүне алучылар: опекага алынган затларны стационар 
хезмәте күрсәтү өчен психоневрологик төрдәге интернат-йортларга җибәрү турында карар 
алырга  теләгән Россия Федерациясе гражданнары. 

1.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
(алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
башкаручы – опекага алынган затларның яшәү урыны буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(алга таба – опека һәм попечительлек органы). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән Кама 
шәһәре, Төзүчеләр пр., 12. 

1.3.2. Опека һәм попечительлек органының урнашу урыны: Татарстан 
Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорты, 6-нчы каб. 

 Эш режимы:  
Дүшәмбе – 13.00-17.00. 
Пәнҗешәмбе – 8.00-12.00, 13.00-17.00. 
Җәмәгать транспорты белән «Кама» кунакханәсе тукталышына кадәр барырга. 
Керү ирекле. 
1.3.3. Белешмәләр өчен телефон: 8(8555) 41-98-24. 
1.3.4. Интернет челтәрендә Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль 

районы Башкарма комитетының рәсми сайты адресы: http://www.e-nkama.ru/. 
1.3.5. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
1) Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге бинасында урнашкан дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
мәгълүмати стендлар ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәре ярдәмендә: 
- ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында 

(http://www.e-nkama.ru/); 



 

3) гражданинның опека һәм попечительлек бүлегенә шәхси мөрәҗәгате вакытында; 
4) опека һәм попечительлек бүлегенә язмача мөрәҗәгать иткәндә; 
5)  КФҮдә (КФҮ аша хезмәт күрсәтү шартларында). 
1.4. Хезмәт күрсәтү түбәндәге норматив актлар нигезендә башкарыла: 
 - Россия Федерациясе Конституциясе (алга таба – РФ Конституциясе) (РФ законнар 

җыелмасы, 26.01.2009, № 4, 445 ст.); 
- 1995 елның 29 декабрендәге 223-ФЗ номерлы Россия Федерациясенең Гаилә 

кодексы (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 01.01.1996, № 1, 16 ст.); 
- 1994 елның 30 ноябрендәге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы 

(беренче өлеш) (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 
- «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»                           

2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының 2010 елның 2 августындагы                          
31-нче номерлы 4179 ст.); 

- «Психиатрия ярдәме һәм аны күрсәткәндә гражданнар хокуклары гарантияләре 
турында» 1992 елның 2 июлендәге 3185-I номерлы Россия Федерациясе Законы (алга                  
таба – 3185-I номерлы РФ Законы) («Халык депутатлары Советы һәм Россия Федерациясе 
Югары Советы ведомостьлары», 20.08.1992, № 33, 1913 ст.); 

- «Россия Федерациясендә гражданнарның сәламәтлеген саклау нигезләре турында» 
2011 елның 21 ноябрендәге 323-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба –323-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы», 28.11.2011, № 48, 6724 ст.); 

- «Күчемсез мөлкәткә хокукларны һәм аның белән алыш-бирешләрне дәүләт  тер-
кәве турында» 1997 елның 21 июлендәге 122 – ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 
дәүләт теркәве турында Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 
28.07.1997, № 30, 3594 ст.); 

- «Персональ мәгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба – 152-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 2006, № 31 (1к), 3451 ст.); 

- «Опека һәм попечительлек турында» 2008 елның 24 апрелендәге 48-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба-48-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 28.04.2008, № 17, 1755 ст.); 

- «Россия Федерациясендә гражданнарга социаль хезмәт күрсәтү нигезләре 
турында» 2013 елның 28 декабрендәге 442-ФЗ номерлы Федераль закон (21.07.2014 ред.); 
(Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 30.12.2003, № 52 (1к), 7007 ст.); 

- «Татарстан Республикасында опека һәм попечительлек органнары эшчәнлеген 
оештыру турында» 2004 елның 27 февралендәге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы (алга таба – 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан 
Республикасы, № 43-44, 02.03.2004); 

- «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә 
органнарына опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым 
дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы (алга таба – 7-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы,     
№ 60-61, 25.03.2008); 

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 
2010 елның 2 ноябрендәге 880нче номерлы карары (алга таба – Татарстан Республикасы 



 

Министрлар Кабинетының 880-нче карары) (Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнарының 
норматив актлары җыентыгы, 08.12.2010, № 46, 2144 ст.); 

- Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                        
2014 елның 18 февралендәге 5-нче номерлы карары белән расланган, Татарстан 
Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы (алга             
таба – Устав); 

- Татарстан  Республикасы  Түбән  Кама  муниципаль  районы  Советының                  
2015 елның 24 февралендәге 7 номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба – БК 
турында Нигезләмә); 

- Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 2014 елның 15 августындагы боерыгы белән расланган Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге турында 
нигезләмәсе (алга таба – опека бүлеге турында Нигезләмә). 

1.5.  Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 
- опека – суд тарафыннан эшкә яраксыз дип таныган гражданнарны урнаштыру 

формасы, опека һәм попечительлек органы тарафыннан билгеләнгән гражданнар 
(опекуннар) опекага алынган затларның законлы вәкилләре булалар һәм алар исеменнән 
һәм аларның мәнфәгатьләрендә юридик яктан әһәмиятле барлык гамәлләр башкаралар; 

-  опекага алынган зат – аңа карата опека яки попечительлек билгеләнгән гражданин; 
- эшкә сәләтсез граждан – РФ ГК 29 статьясында каралган нигезләр буенча суд 

тарафыннан эшкә яраксыз дип танылган граждан; 
- административ регламент – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 

органының административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм 
эзлеклелеген, аның структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи затлары арасында үзара 
хезмәттәшлек тәртибен, шулай ук дәүләт хакимияте башкарма органының физик яки 
юридик затлар (алга таба – дәүләт хезмәтләрен алучылар), дәүләт хакимиятенең һәм җирле 
үзидарәнең башка органнары, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә оешмалар белән 
үзара хезмәттәшлеген билгели торган норматив хокукый акт; 

- дәүләт хезмәте күрсәтү – гариза бирүчеләрнең Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә гариза 
бирүчеләр сораулары буенча гамәлгә ашырыла торган, Федераль законнар һәм Татарстан 
Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашырганда, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы, җирле үзидарә 
органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге; 

- дәүләт хезмәтләре күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга таба – шикаять) – 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.1 кисәге белән каралган, дәүләт хезмәте 
күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты, 
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, дәүләт хезмәткәре яисә оешмалар яисә аларның 
хезмәткәрләре тарафыннан әлеге мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүләре алганда,  
мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле тарафыннан мөрәҗәгать итүченең бозылган 
хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау  таләбе; 

- дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба – 
күпфункцияле үзәк) – дәүләт яисә муниципаль учреждениенең оештыру – хокукый 
формасында барлыкка килгән (шул исәптән автоном учреждение булып торган),                 
210-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм дәүләт 



 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыручы, шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы 
буенча электрон формада, вәкаләтле оешма; 

- «бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең «Дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 15.1. маддәсендә күрсәтелгән сорату яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында тиешле сорату белән бер тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң гамәлгә ашырыла 
торган дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү, ә дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар 
яки муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара хезмәттәшлек күпфункцияле 
үзәк тарафыннан мөрәҗәгать итүченең катнашыннан башка норматив хокукый актлар һәм 
үзара хезмәттәшлек турында килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган принцип. 



 

2.  Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 
 

Стандарт таләпләре атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге 
Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 

таләпне билгеләүче норматив 
акт 

2.1. Хезмәт күрсәтү атамасы Опекага алынган затларны стационар хезмәте күрсәтү 
өчен психоневрологик төрдәге интернат-йортларга 
җибәрү турында карар бирү 

РФ ГК; РФ ГК; 
122-ФЗ номерлы Федераль 

закон; 
3185-1-ФЗ номерлы Федераль 

закон; 
8-ЗТР номерлы ТР законы 

2.2. Хезмәт күрсәтүче орган атамасы Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль 
районы башкарма комитеты (опекага алынган затның 
яшәү урыны буенча) 

 Устав, бүлек турында 
Нигезләмә; 

7-ЗТР номерлы ТР законы 
2.3. Хезмәт күрсәтү нәтиҗәләренең 
тасвирламасы 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль 
районы Башкарма комитеты җитәкчесенең опекага 
алынган затны социаль стационар хезмәте күрсәтү өчен 
психоневрологик төрдәге интернат-йортка җибәрү 
турында (медицина күрсәткечләре һәм клиник-эксперт 
комиссиясе бәяләмәсе булган очракта (алга таба – 
КЭК) яисә опекага алынган затны социаль стационар 
хезмәте күрсәтү өчен психоневрологик төрдәге 
интернат-йортка  җибәрүдән баш тарту турында 
боерыгы. 

РФ ГК;  
122-ФЗ номерлы Федераль 

закон; 
8-ЗТР номерлы ТР законы 

 
 

2.4. Хезмәт күрсәтү срогы  Мөрәҗәгать итүчедән барлык кирәкле документлар 
кабул ителгәннән соң 15 көн эчендә. 

 

2.5. Хезмәт күрсәтү өчен законнар һәм 
башка норматив хокукый актлар 
нигезендә кирәкле документларның 
тулы исемлеге (билгеләнгән 
үрнәктәгечә) 

1. опекунның  опекага алынган затны социаль 
стационар хезмәте күрсәтү өчен психоневрологик 
төрдәге интернат-йортка җибәрү турында  карар бирү 
турында гаризасы; 
2. әлеге учреждениедә булган һәм махсуслаштырылган 

РФ ГК; 
3185-1-ФЗ номерлы Федераль 

закон; 
442-ФЗ номерлы Федераль 

закон 



 

учреждениедә стационар хезмәте күрсәтүгә мохтаҗ 
булган эшкә яраксыз затка карата опекун вазифаларын 
башкаручы сәламәтлек саклау учреждениесе 
администрациясенең гаризасы; 
3. опека яки попечительлек билгеләү һәм опекун яки 
попечительне билгеләү турында хокукый акт 
күчермәсе яки опекун таныклыгы; 
4. гражданны эшкә яраксыз дип тану турында законлы 
көченә кергән суд органы карары күчермәсе; 
5. медик-социаль экспертиза учреждениесе 
тарафыннан бирелгән балигъ булган зат инвалидлыгы 
турында (булган очракта) һәм аны реабилитацияләүнең 
шәхси программасы турында белешмә күчермәсе; 
6. опекага алынган затның паспорт күчермәсе; 
7. булган очракта, опекага алынган затның милке (ав-
томототранспорт, кыйммәтле кәгазьләр, саклык 
счетлары һ.б.) турында белешмә; 
8. социаль хезмәт күрсәтү өчен махсуслаштырылмаган 
учреждениедә булу мөмкинлегеннән мәхрүм итә 
торган, затта психик  бозылуның (авыруның диагнозы) 
булуы турындагы мәгълүматны үз эченә алган, 
мәҗбүри табиб-психиатр катнашында табиб комиссия-
се (клиник-эксперт комиссиясе) бәяләмәсе. Бәяләмә 
нинди дәвалау-профилактик учреждение тарафыннан 
рәсмиләштерелгән, рәсмиләштерү номеры, датасы, 
табиб комиссиясе әгъзаларының имзалары, фамили-
яләре, исеме,  атасының исеме турында мәгълүматны 
үз эченә алырга һәм дәвалау-профилактика учрежде-
ниесе мөһере белән расланган  булырга тиеш. 

2.6.  Дәүләт органнары, җирле үзидарә 
органнары һәм башка оешмалар 

- Бердәм дәүләт хокук реестрыннан (Татарстан 
Республикасы буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм 

 



 

карамагында булган хезмәт күрсәтү 
өчен норматив хокукый актлар 
нигезендә кирәкле документларның 
тулы исемлеге 

картография Федераль хезмәте  идарәсе) алынган 
опекага алынган затның (эшкә яраксыз затның) милке 
турында мәгълүмат 

2.7. Дәүләт хакимияте органнары һәм 
аларның структур бүлекчәләре 
исемлеге, аларны килештерү норматив 
хокукый актларда каралган очракларда, 
хезмәт күрсәтү өчен таләп ителә һәм 
хезмәт күрсәтүче башкарма хакимият 
органы тарафыннан гамәлгә ашырыла   

 Килештерү таләп ителми   

2.8. Хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш тарту 
өчен нигезләрнең тулы исемлеге 

Гражданинның яшәү урыны булмаган урынга 
мөрәҗәгать итү 

  

2.9. Хезмәт күрсәтүне туктатып тору 
яки бирүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге 

Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктату өчен нигезләр 
каралмаган. 
Хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 
- тапшырылган документларның әлеге административ 
регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документлар 
исемлегенә туры килмәве 

РФ ГК; РФ ГК, 48-ФЗ номерлы 
Федераль закон; 210-ФЗ 
номерлы Федераль закон; 122-
ФЗ номерлы Федераль закон; 8-
ЗТР номерлы ТР законы 

2.10. Хезмәт күрсәтүләр өчен алына 
торган дәүләт пошлинасы яки башка 
түләү алу тәртибе, күләме һәм нигезләре       

Хезмәт күрсәтү бушлай бирелә. 
  

 

2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 
кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү алу тәртибе, 
күләме һәм нигезләре, шул исәптән 
мондый түләүне исәпләү методикасы 
турында мәгълүматны да кертеп 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12. Хезмәт күрсәтү турында сорату 
биргәндә һәм хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен 

Хезмәт күрсәтү алучыларның аерым категорияләре 
өчен чират билгеләнмәгән. Хезмәт күрсәтү  алучының 

 



 

алганда чиратта көтүнең максималь ва-
кыты         

(мөрәҗәгать итүченең) кабул итүне көтүнең (хезмәт 
күрсәтүне көтүнең)  максималь срогы  15 минуттан 
артмаска тиеш. 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең хезмәт 
күрсәтү турында соравын теркәү 
вакыты 

Гариза кергән көнне  

2.14. Хезмәт күрсәтелә торган 
биналарга таләпләр 

1. Гариза түбәндәге адрес буенча бирелә: 
Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2 а йорт, 6нчы 
кабинет, опека һәм попечительлек бүлеге. 
2. Гариза бирүчеләрне кабул итү янгын системасы һәм 
янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган 
бинада башкарыла. 
3. Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү бинасында бүлек 
белгеченең эш урыны электрон белешмә-хокукый 
системаларга керү мөмкинлеге булган шәхси 
компьютер һәм хезмәт күрсәтүне тулы күләмдә 
башкаруны оештырырга мөмкинлек бирүче оргтехника 
белән җиһазландырыла. 
4. Документларны тутыру урыны урындыклар, 
өстәлләр белән җиһазландырыла һәм документлар 
тутыру үрнәкләре белән тәэмин ителә. 
5. Инвалидларның дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына 
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә, шул 
исәптән объектларга киртәләрсез керү һәм алардан 
чыгу, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына 
керү максатларында объект буенча мөстәкыйль хәрәкәт 
итү мөмкинлеге тәэмин ителә. 
6. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү тәртибе турында 
визуаль һәм мультимедиа мәгълүматы гариза 
бирүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул исәптән 
инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә 

  



 

алып урнаштырыла. 
2.15. Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен 

мөмкин булуы һәм сыйфаты 
күрсәткечләре 

Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы 
күрсәткечләре булып тора: 
- бинаның җәмәгать транспортына якын зонасында 
урнашуы; 
- гариза бирүчеләрдән документлар кабул ителә торган 
биналар булу; 
- мәгълүмати стендларда, Интернет челтәрендә 
Башкарма комитетның мәгълүмати ресурсларында, 
Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм 
порталында хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм 
сроклары турында тулы мәгълүмат булу. 
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 
булмау белән характерлана: 
дәүләт хезмәте күрсәтү срокларын бозу; 
дәүләт хезмәте күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата шикаять; 
дәүләт хезмәте күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 
гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, игътибарсыз 
мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 
Күпфункцияле үзәктә хезмәт күрсәтелми. 

 

2.16. Электрон формада хезмәт 
күрсәтү үзенчәлекләре 

Электрон формада хезмәт күрсәтелми  



 

3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм үтәү 
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр 

 
3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау. 
3.1.1.  Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге административ процедураларны үз эченә 

ала: 
- опекага алынган затларны стационар социаль хезмәте күрсәтү өчен психоневроло-

гик төрдәге интернат-йортларга җибәрү турында карар бирү мәсьәләләре буенча 
мәгълүмат һәм консультация бирү; 

- гариза һәм документларны кабул итү һәм теркәү; 
- бирелгән документларны кабул итү яки баш тарту өчен нигезләр билгеләү өчен, 

әлеге Административ регламент таләпләренә туры килүгә тикшерү үткәрү; 
- Бердәм дәүләт хокук реестрыннан (Татарстан Республикасы буенча дәүләт теркәве, 

кадастр һәм картография Федераль хезмәте идарәсе) алынган опекага алынган затның 
(эшкә яраксыз затның) милке турында мәгълүмат сорау; 

- дәүләт хезмәте күрсәтү яки күрсәдән баш тарту турында карар кабул итү. 
3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелеге блок-схемасы әлеге 

Административ регламентның 1 нче кушымтасында күрсәтелгән. 
3.2. Консультация бирү. 
Мәгълүмат бирү һәм консультация процедуралары кысаларында гражданнарга 

консультация бирү һәм мәгълүмат бирү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- дәүләт хезмәте күрсәтү шартларын һәм тәртибен җайга салучы норматив хокукый 
актлар турында мәгълүмат бирә; 

- опекага алынган затларны стационар социаль хезмәте күрсәтү өчен 
психоневрологик төрдәге интернат-йортларга җибәрү турында карар бирү мәсьәләләре 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе белән опекунны таныштыра; 

- опекага  алынган  затларны  стационар  социаль  хезмәте  күрсәтү  өчен 
психоневрологик төрдәге интернат-йортларга җибәрү турында карар бирү өчен кирәкле 
документлар исемлеген тәкъдим итә. 

Консультация гариза бирүченең мөрәҗәгать итү көнендә телдән үткәрелә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: документлар составы һәм хезмәтләр күрсәтү алуның 

башка мәсьәләләре буенча  консультация. 
Гражданнарга консультация һәм мәгълүмат бирүне гамәлгә ашыручы белгеч 

конфиденциаль мәгълүматны исәпкә алып уздырылган консультациянең тулылыгы, 
грамотлылыгы һәм аңлаешлылыгы өчен шәхси җаваплылык тота. 

3.3.  Мөрәҗәгать  итүче,  2.5.  пунктында  күрсәтелгән  документларны  теркәп, 
шәхсән гариза бирә. 

Опека һәм попечительлек бүлеге белгече: 
- мөрәҗәгать итүченең шәхесен, опекага алынган затның яшәү урынын; опека 

булдыру һәм опекун билгеләү турында норматив хокукый акт (карар, боерык, карар һ.б.) 
булуын билгели; 

- документларның булу-булмавын тикшерүне гамәлгә ашыра. Кирәкле документлар 
булмаган очракта, җитмәгән документларны бирергә тәкъдим итә. Әгәр гариза бирүче 
документларын кабул итүне таләп итә икән, документлар кабул ителә. 

Әлеге Регламентның 2.8. пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш 
тартуга нигез булмаганда, опека һәм попечительлек бүлеге белгече, КФҮ (КФҮ аша хезмәт 
күрсәтү шарты белән) мөрәҗәгать итүчегә гариза һәм документларны кабул итү, керү 



 

номеры бирелү турында хәбәр итә, шуннан соң әлеге Регламентның 3.4. пунктчасында 
каралган процедуралар гамәлгә ашырыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән вакыттан алып бер 
көн эчендә 15 минутта гамәлгә ашырыла. 

 Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән гариза һәм документлар, гражданнарны 
кабул итү журналында теркәү язуы. 

Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч, конфиденциаль мәгълүматларны 
исәпкә алып, документларны кабул итү процедураларының дөрес башкарылуы өчен шәхси 
җавап тота. 

3.4. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүче биргән документларда 
булган мәгълүматларны тикшерә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм рөхсәтне әзерләү яки баш 
тарту турында карар кабул итү. 

3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара соратуларны 
формалаштыру һәм җибәрү. 

3.5.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече (мөрәҗәгать итүче белән алдан 
килештереп) электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша әлеге 
регламентның 2.6. пунктында каралган документлар бирү турында сорату җибәрә.  

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып            
2 эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүматлар бирү турында җибәрелгән сорату. 
3.5.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы   опека һәм попечительлек бүлеге 

органнары соравы буенча автоматлаштырылган режимда башкарыла: 
- соратуны эшкәртү һәм соратылган мәгълүматларны эзләү; 
- соратып алына торган мәгълүматларның ведомствоара электрон хезмәттәшлеге 

аша формалаштыру, яисә, соратып алына торган белешмәләр булмаган очракта, соратып 
алына торган белешмәләр бирүдән баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, баш тарту турында 
хәбәр җибәрү. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар опека һәм попечительлек 
органнары соратулары кергән вакыттан алып 5 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: соратуга җавап яки әлеге Регламентның 2.6. пунктында 
күрсәтелгән мәгълүматлар бирүдән баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.6. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләрен әзерләү. 
3.6.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече тапшырылган документлар нигезендә 

опекага алынган затларны психоневрологик типтагы интернат-йортларга җибәрү турында 
рөхсәт бирү хакында карар проектын әзерли һәм аны опека һәм попечительлек органы 
җитәкчесенә килештерүгә һәм раслауга җибәрә яки тиешле раслау белән баш тарту 
турында хат әзерли. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: опекага алынган затларны стационар хезмәте күрсәтү 
өчен психоневрологик төрдәге интернат-йортларга җибәрү турында боерык яки 3.8. 
пункты нигезендә әзерләнгән хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат. 

3.7. Гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе бирү. 
3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече, кул куелган боерыкны алгач, аны 

терки һәм гариза бирүчегә бирә. 



 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.5.1. пунктчасында каралган 
процедураны тәмамлаганнан соң бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 
3.8. Гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат бирү. 
3.8.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече боерык бирүдән баш тарту турында 

карар кабул ителгән очракта, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат проектын әзерли.  
Баш тарту турында әзерләнгән хат проекты Татарстан Республикасы Түбән Кама 

муниципаль районының опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә имзалауга 
җибәрелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар баш тарту өчен нигезләрне 
ачыклау вакытыннан алып биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында хат проектын имзалауга җибәрү. 
3.8.2. Опека һәм попечительлек органы җитәкчесе баш тарту турында хатны 

имзалый һәм опека һәм попечительлек бүлеге белгеченә кире кайтара. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар бер эш көне эчендә гамәлгә 

ашырыла. 
Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында имзаланган хат. 
3.8.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүчегә кул куелган көннән 

алып бер эш көне эчендә баш тарту турында хатны җиткерә. Бер үк вакытта мөрәҗәгать 
итүчегә карарга шикаять бирү тәртибе аңлатыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.7.2. пунктчасы белән каралган 
процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
турында хәбәр итү. 

 
4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 
4.1. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту гариза 

бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм юкка чыгару, дәүләт хезмәте 
күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, КФҮнең вазыйфаи затларының (КФҮ аша 
хезмәт күрсәтү шартларында), опека һәм попечительлек органнарының гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) һәм карарларына шикаятьләре булган мөрәҗәгатьләргә җаваплар әзерләү 
һәм карарлар кабул итүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 
тора:  

- дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

- билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган эш башкаруны тикшерү; 
- билгеләнгән  тәртиптә  дәүләт  хезмәте  күрсәтү  процедураларының  үтәлешен 

контроль тикшерү. 
Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр 

уздырганда дәүләт хезмәте күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләр) яки мөрәҗәгать итүченең 
конкрет мөрәҗәгате белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала. 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр кылуга һәм карарлар кабул итүгә контрольне 
гамәлгә ашыру максатларында, КФҮ, опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесе тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү буенча 



 

административ процедураларда билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы 
контрольдә тоту гамәлгә ашырыла. 

 4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге КФҮнең 
структур бүлекчәләре, опека һәм попечительлек органнары һәм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җаваплы башкаручы мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 
тикшермәгән һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдән нигезсез баш тарткан өчен җавап тота. 

 
5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 
 
5.1. Дәүләт  хезмәте  алучылар  дәүләт  хезмәте  бирүдә  катнашучы  КФҮ 

хезмәткәрләренең (хезмәт күрсәтү КФҮ аша башкарылган очракта), опека һәм 
попечительлек бүлегенең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына судка кадәр шикаять бирү 
хокукына ия. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә 
ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектлары норматив 
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру 
каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләр таләп итү;      

4) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре Федераль 
законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив 
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаса; 

6) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белән каралмаган түләү таләп итү; 

7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 
документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә 
мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 
тәртибен бозу; 

9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору һәм туктатып тору нигезләре әгәр 
дә федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган булса; 

10) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән беренчел баш тартканда аларның 



 

булмавы һәм (яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат, яисә 
муниципаль хезмәт күрсәтүне таләп итү. 

5.2. Язма формада шикаять кәгазьдә яисә электрон формада почта аша җибәрелергә 
мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә 
мөмкин. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү очрагында, шикаять КФҮ аша җибәрелә ала. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәренең мөрәҗәгать итүченең документларын кабул итүдән баш тартуы яисә 
җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдә яисә төзәтүләрнең билгеләнгән 
срогын бозу турында шикаять бирү очрагында – теркәлгән көннән соң биш эш көне 
эчендә. 

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә торган 

дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының яки муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать 
итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен 
телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш электрон 
почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр карарлары һәм гамәлләре (гамәл 
кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл 
кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 
документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәт алучысы тарафыннан имзалана. 
5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлек һәм хаталарны 
төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган 
акчаларны кире кайтару рәвешендә дә канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга 

калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма формада һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча 
электрон формада карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 
бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр 
турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм 
муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә алга таба башкарылырга 
тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 



 

5.9. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган очракта, мөрәҗәгать итүчегә 
кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул 
ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта, 
шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны 
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Опекага алынган затларны стационар  
хезмәте күрсәтү өчен психоневрологик  
төрдәге интернат-йортларга  
җибәрү турында карар бирүгә 
муниципаль берәмлекләр тарафыннан 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
 административ регламентына  
1-нче кушымта 

 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтү БЛОК-СХЕМАСЫ 
 

Опекага алынган затларны стационар социаль хезмәте күрсәтү өчен 
психоневрологик төрдәге интернат-йортларга җибәрү турында карар бирү 

мәсьәләләре буенча мәгълүмат һәм консультация бирү; 

                                                                                 // 
Гариза һәм документларны кабул итү 

                                                                    // 
Бирелгән документларны тикшерү 

 
                                               //                    \\ 

 

                                //                                                                     \\ 
Опекага алынган затларны пси-
хоневрологик төрдәге интернат-

йортларга җибәрү турында 
Боерык бирү 

 
 

Опекага алынган затларны 
психоневрологик төрдәге интернат-

йортларга җибәрү турында карар 
бирүдән баш тарту турында хат бирү 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дәүләт хезмәтү күрсәтүдән баш 
тартуга нигез булмаганда, опекага 

алынган затларны стационар хезмәте 
күрсәтү өчен психоневрологик төрдәге 
интернат-йортларга җибәрү турында 

карар әзерли 

Опекага алынган затларны психоневро-
логик төрдәге интернат-йортларга 

җибәрү турында Боерык бирүдән баш 
тарту турында хат әзерләү 



 

Опекага алынган затларны стационар  
хезмәте күрсәтү өчен психоневрологик  
төрдәге интернат-йортларга  
җибәрү турында карар бирүгә 
муниципаль берәмлекләр тарафыннан 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына  
кушымта (белешмә) 

 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы вазыйфаи затларның реквизитлары 
 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының  
опека һәм попечительлек бүлеге 

 
Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Бүлек башлыгы 8 (8555) 41-91-45 otdel.oip@tatar.ru 
Бүлек белгече 8 (8555) 41-98-24 otdel.oip@tatar.ru 

 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Башкарма комитет Җитәкчесе 8 (8555) 42-50-50 Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru 
Башкарма комитет Җитәкчесе 
урынбасары 8(8555) 42-38-05 Zamsoc.Nk@tatar.ru 

 
 

  



 

Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019 елның 11-нче февраль 
51-нче номерлы карарына 
2-нче кушымта 

 
 

Суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз дип танылган 
балигъ булган зат өстеннән опека яки попечительлек булдыру һәм опекун яки попечитель 

билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты   
 

1. Гомуми нигезләмәләр 
  
1.1. Әлеге Регламент Түбән Кама муниципаль районы территориясендә яшәүче 

гражданнар өчен суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз дип 
танылган балигъ булган зат өстеннән опека яки попечительлек булдыру һәм опекун яки 
попечитель билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели 
(алга таба – хезмәт күрсәтү). 

1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүне алучылар: суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә 
чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз дип танылган балигъ булган зат өстеннән опека яки 
попечительлек булдырырга теләгән Россия Федерациясе гражданнары. 

1.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
(алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
башкаручы – опекага алынган затларның яшәү урыны буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(алга таба – опека һәм попечительлек органы). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән Кама 
шәһәре, Төзүчеләр пр., 12. 

1.3.2. Опека һәм попечительлек органының урнашу урыны: Татарстан 
Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорты, 6-нчы каб. 

Эш режимы:  
Дүшәмбе – 13.00-17.00. 
Пәнҗешәмбе – 8.00-12.00, 13.00-17.00. 
Җәмәгать транспорты белән «Кама» кунакханәсе тукталышына кадәр барырга. 
Керү ирекле. 
1.3.3. Белешмәләр өчен телефон: 8(8555) 41-98-24. 
1.3.4. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
1) Татарстан  Республикасы  Түбән  Кама  муниципаль  районы  Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге бинасында урнашкан дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
мәгълүмати стендлар ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәре ярдәмендә: 
- ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында 

(http://www.e-nkama.ru/); 
3) гражданинның опека һәм попечительлек бүлегенә шәхси мөрәҗәгате вакытында; 
4) опека һәм попечительлек бүлегенә язмача мөрәҗәгать иткәндә; 
5)  КФҮдә (КФҮ аша хезмәт күрсәтү шартларында). 



 

1.4. Хезмәт күрсәтү түбәндәге норматив актлар нигезендә башкарыла: 
- Россия Федерациясе Конституциясе (алга таба – РФ Конституциясе) (РФ законнар 

җыелмасы, 26.01.2009, № 4, 445 ст.); 
- 1995 елның 29 декабрендәге 223-ФЗ номерлы Россия Федерациясенең Гаилә 

кодексы (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 01.01.1996, № 1, 16 ст.); 
- 1994 елның 30 ноябрендәге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы 

(беренче өлеш) (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 
- 1998 елның 31 июлендәге 146-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Салым кодексы 

(беренче өлеш) (алга таба – РФ СК) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 
03.08.1998, № 31);  

- Россия Федерациясенең 2002 елның 14 ноябрендәге 138-ФЗ номерлы Гражданлык 
процессуаль кодексы (алга таба – РФ ГПК) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 
18.11.2002, №46, 4532 ст.); 

- Россия Федерациясенең 2004 елның 29 декабрендәге 188-ФЗ номерлы Торак 
кодексы (алга таба – РФ ТК) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 03.01.2005, № 1 
(1 өлеш), 14 ст.); 

- «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»                                     
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының 2010 елның 2 августындагы                               
31-нче номерлы 4179 ст.); 

- «Психиатрия ярдәме һәм аны күрсәткәндә гражданнар хокуклары гарантияләре 
турында» 1992 елның 2 июлендәге 3185-I номерлы Россия Федерациясе Законы (алга               
таба – 3185-I номерлы РФ Законы) («Халык депутатлары Советы һәм Россия Федерациясе 
Югары Советы ведомостьлары», 20.08.1992, № 33, 1913 ст.); 

- «Күчемсез мөлкәткә хокукларны һәм аның белән алыш-бирешләрне дәүләт теркәве 
турында» 1997 елның 21 июлендәге 122 – ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – дәүләт 
теркәве турында Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 28.07.1997, 
№ 30, 3594 ст.); 

- «Персональ мәгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба – 152-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 2006, № 31 (1к), 3451 ст.); 

- «Опека һәм попечительлек турында» 2008 елның 24 апрелендәге 48-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба – 48-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 28.04.2008, № 17, 1755 ст.); 

- «Балигъ булган эшкә яраксыз яки тулысынча эшкә яраксыз булмаган гражданнарга 
карата опека һәм попечительлекне гамәлгә ашыруның аерым мәсьәләләре турында» Россия 
Федерациясе Хөкүмәтенең 2010 елның 17 ноябрендәге 927 номерлы карары (алга таба – 
927нче номерлы РФ карары) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 23.11.2010, № 48, 
6401 ст.); 

- «Татарстан Республикасында опека һәм попечительлек органнары эшчәнлеген 
оештыру турында» 2004 елның 27 февралендәге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы (алга таба – 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан 
Республикасы, № 43-44, 02.03.2004); 

- «Татарстан  Республикасында  муниципаль  берәмлекләрнең  җирле  үзидарә 
органнарына опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым 
дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы (алга таба – 7-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы,  
№ 60-61, 25.03.2008); 



 

 - Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 
2010 елның 2 ноябрендәге 880-нче номерлы карары (алга таба – Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 880-нче карары) (Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнарының 
норматив актлары җыентыгы, 08.12.2010, № 46,  2144 ст.); 

- Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                        
2014 елның 18 февралендәге 5-нче номерлы карары белән расланган, Татарстан 
Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы (алга  
таба – Устав); 

- Татарстан   Республикасы   Түбән   Кама   муниципаль   районы   Советының                          
2015 елның 24 февралендәге 7 номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба – БК 
турында Нигезләмә); 

- Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 2014 елның 15 августындагы боерыгы белән расланган Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге турында 
нигезләмәсе (алга таба – опека бүлеге турында Нигезләмә). 

1.5.  Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 
- опека – суд тарафыннан эшкә яраксыз дип таныган гражданнарны урнаштыру 

формасы, опека һәм попечительлек органы тарафыннан билгеләнгән гражданнар 
(опекуннар) опекага алынган затларның законлы вәкилләре булалар һәм алар исеменнән 
һәм аларның мәнфәгатьләрендә юридик яктан әһәмиятле барлык гамәлләр башкаралар; 

- попечительлек – суд тарафыннан эшкә яраксыз дип танылган гражданнарны 
урнаштыру формасы, опека һәм попечительлек органы тарафыннан билгеләнгән 
гражданнар (попечительләр) балигъ булган опекага алынган затларга РФ ГК 30 статьясы 
нигезендә гамәлләр кылырга ризалык бирергә тиешләр; 

-  опекага алынган зат – аңа карата опека яки попечительлек билгеләнгән гражданин; 
- эшкә сәләтсез граждан - РФ ГК 29 статьясында каралган нигезләр буенча суд 

тарафыннан эшкә яраксыз дип танылган граждан; 
- административ регламент – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 

органының административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм 
эзлеклелеген, аның структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи затлары арасында үзара 
хезмәттәшлек тәртибен, шулай ук дәүләт хакимияте башкарма органының физик яки 
юридик затлар (алга таба – дәүләт хезмәтләрен алучылар), дәүләт хакимиятенең һәм җирле 
үзидарәнең башка органнары, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә оешмалар белән 
үзара хезмәттәшлеген билгели торган норматив хокукый акт; 

- дәүләт хезмәте күрсәтү – гариза бирүчеләрнең Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә гариза 
бирүчеләр сораулары буенча гамәлгә ашырыла торган, Федераль законнар һәм Татарстан 
Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашырганда, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы, җирле үзидарә 
органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге; 

- дәүләт  хезмәтләре күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга таба – шикаять) – 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.1 кисәге белән каралган, дәүләт хезмәте 



 

күрсәтүче орган,  күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты, 
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, дәүләт хезмәткәре яисә оешмалар яисә аларның 
хезмәткәрләре тарафыннан әлеге мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүләре алганда,  
мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле тарафыннан мөрәҗәгать итүченең бозылган 
хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау  таләбе; 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба – 
күпфункцияле үзәк) – дәүләт яисә муниципаль учреждениенең оештыру - хокукый 
формасында барлыкка килгән (шул исәптән автоном учреждение булып торган),                     
210-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыручы, шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы 
буенча электрон формада, вәкаләтле оешма; 

«бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең «Дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 15.1. маддәсендә күрсәтелгән сорату яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында тиешле сорату белән бер тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң гамәлгә ашырыла 
торган дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү, ә дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар 
яки муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара хезмәттәшлек күпфункцияле 
үзәк тарафыннан мөрәҗәгать итүченең катнашыннан башка норматив хокукый актлар һәм 
үзара хезмәттәшлек турында килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган принцип.



 

2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 
 

Стандарт таләпләре атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 
таләпне билгеләүче норматив акт 

2.1. Хезмәт күрсәтү атамасы Суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә чикләнгән күләмдә 
эшкә яраксыз дип танылган балигъ булган зат өстеннән 
опека яки попечительлек булдыру һәм опекун яки 
попечитель билгеләү 

РФ ГК;  
48-ФЗ номерлы Федераль закон; 
927-ФЗ номерлы РФ карары 
 

2.2. Турыдан-туры хезмәт күрсәтүче 
орган атамасы  

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль 
районы башкарма комитеты (опекага алынган затның 
яшәү урыны буенча) 

 

2.3.  Хезмәт   күрсәтү    нәтиҗәләренең 
тасвирламасы 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль 
районы Башкарма комитетының опека (попечительлек) 
булдыру һәм опекун (попечитель) билгеләү турында               
(1-нче кушымта), йә опекун яисә попечительне 
билгеләүдән баш тарту турында боерык 

Устав; 
7-ЗТР номерлы ТР законы; 
48-ФЗ номерлы Федераль закон; 
927-ФЗ номерлы РФ карары 
 

2.4. Хезмәт күрсәтү срогы Мөрәҗәгать итүчедән барлык кирәкле документлар 
кабул ителгәннән соң 15 көн эчендә 

927-ФЗ номерлы РФ карары 

2.5. Хезмәт күрсәтү өчен законнар һәм 
башка норматив хокукый актлар 
нигезендә кирәкле документларның тулы 
исемлеге 

1. Гариза (2-нче кушымта). 
2. Опекунлыкка кандидатның паспорт күчермәсе. 
3. Никах турындагы таныклык күчермәсе (опекун 
булырга теләк белдергән граждан никахта булса). 
4. Опекун (попечитель*) булырга теләк белдергән 
гражданны тикшерү нәтиҗәләре буенча сәламәтлек 
торышы турында медицина бәяләмәсе. 
5. Эш урыныннан соңгы 12 айда хезмәт хакы күләме 
һәм вазифасы күрсәтелгән белешмә, ә хезмәт 
мөнәсәбәтләрендә булмаган гражданнар өчен - 
керемнәрне раслаучы башка документ (пенсионерлар 
өчен – пенсия таныклыгының күчермәләре, Россия 
Федерациясе Пенсия фондының территориаль 
органыннан яки пенсия белән тәэмин итүне гамәлгә 

РФ ГК; РФ СК; 
48-ФЗ номерлы Федераль закон; 
927-ФЗ номерлы РФ карары 
 



 

ашыручы башка органнан белешмә). 
6. Опекунга   (попечительгә)   кандидатның   эш 
урыныннан характеристика. Эшләмәгән очракта, йорт 
идарәсеннән характеристика. 
7. Опекунлыкка (попечительгә) кандидатның торакка 
хокукын билгеләүче документ күчермәсе – ордер, торак 
бинаны гражданнар милкенә тапшыру килешүе, сату-
алу килешүләре һ.б. 
8. Балигъ булган опекага алына торган затның опекун 
белән яшәвенә опекун булырга теләк белдергән 
граждан белән яшәүче, 10 яшькә җиткән балаларның 
фикерләрен исәпкә алып, балигъ булган гаилә 
әгъзаларының язмача ризалыгы (опекун гаиләсе белән 
балигъ булган опекага алынган затның бергә яшәве 
турында опекун карар кабул иткән очракта), шулай ук 
кайда яшәүләренә карамастан, опекунның якын 
туганнары (әти-әниләре, бертуган абыйлары һәм 
апалары) ризалыгы исәпкә алына; - аерым очракларда 
опекага алынган затның теләге исәпкә алына (гариза 
рәвешендә). 
9. Опекунлыкка кандидатның автобиографиясе. 
*«4» пунктында күздә тотылган документлар опека һәм 
попечительлек бүлеге тарафыннан аларны биргән 
көннән соң алты ай эчендә кабул ителә, «5» һәм «6» 
пунктлары белән күздә тотылганнар – аларны биргән 
көннән соң бер ел эчендә кабул ителә. 

2.6.  Дәүләт органнары, җирле үзидарә 
органнары һәм башка оешмалар 
карамагында булган хезмәт күрсәтү өчен 
норматив хокукый актлар нигезендә 
кирәкле документларның тулы исемлеге 

1. Бердәм дәүләт хокук реестрыннан (Татарстан 
Республикасы буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм 
картография Федераль хезмәте идарәсе) алынган 
опекага алынган затның (эшкә яраксыз затның) милке 
турында мәгълүмат. 
2. Опекун (попечитель) булырга теләк белдергән 

 



 

гражданның гражданнар тормышына һәм 
сәламәтлегенә карата белә торып җинаять кылган өчен 
хөкем ителмәве турында эчке эшләр органнары 
белешмәсе* (мөрәҗәгать итүченең ризалыгы белән). 
3. Торак биналарның санитар һәм техник кагыйдәләр 
һәм нормаларга туры килүе турында белешмә. 
4. Яшәү урыныннан йорт (аерым фатир) кенәгәсеннән 
өземтә яки торак урыныннан файдалану хокукын яки 
торак урынына милек хокукын раслаучы башка 
документ һәм опекун булырга теләк белдергән 
гражданның яшәү урыныннан финанс шәхси счетының 
күчермәсе 

2.7. Дәүләт хакимияте органнары һәм 
аларның структур бүлекчәләре исемлеге, 
аларны килештерү норматив хокукый 
актларда каралган очракларда, хезмәт 
күрсәтү өчен таләп ителә һәм хезмәт 
күрсәтүче башкарма хакимият органы 
тарафыннан гамәлгә ашырыла   

Килештерү таләп ителми  
 
 
 
 
 
 

2.8. Хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш тарту 
өчен нигезләрнең тулы исемлеге 

  Гражданинның яшәү урыны булмаган урынга 
мөрәҗәгать итү 

 927-ФЗ номерлы РФ карары 
 
 

2.9.  Хезмәт күрсәтүне туктатып тору яки 
бирүдән баш тарту өчен нигезләрнең 
тулы исемлеге 

Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктату өчен нигезләр 
каралмаган. 
Хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 
- тапшырылган документларның әлеге административ 
регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документлар 
исемлегенә туры килмәве 

 РФ ГК; 
48-ФЗ номерлы Федераль закон; 
 

  



 

2.10. Хезмәт күрсәтүләр өчен алына 
торган дәүләт пошлинасы яки башка 
түләү алу тәртибе, күләме һәм нигезләре              

Хезмәт күрсәтү бушлай бирелә 
  

 
 
  

2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 
кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү алу тәртибе, 
күләме һәм нигезләре, шул исәптән 
мондый түләүне исәпләү методикасы             
турында мәгълүматны да кертеп   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  
 
 
 
 
 

2.12. Хезмәт күрсәтү турында сорату 
биргәндә һәм хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен 
алганда чиратта көтүнең максималь             
вакыты                 

Хезмәт күрсәтү алучыларның аерым категорияләре 
өчен чират билгеләнмәгән. Хезмәт күрсәтү  алучының 
(мөрәҗәгать итүченең) кабул итүне көтүнең (хезмәт 
күрсәтүне көтүнең)  максималь срогы 15 минуттан 
артмаска тиеш 

 

2.13. Мөрәҗәгать  итүченең  хезмәт 
күрсәтү турында соравын теркәү вакыты        

Гариза кергән көнне  
 

2.14. Хезмәт күрсәтелә торган биналарга 
таләпләр 

1. Гариза түбәндәге адрес буенча бирелә: 
Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорт, 6нчы 
кабинет, опека һәм попечительлек бүлеге. 
2. Гариза бирүчеләрне кабул итү янгын системасы һәм 
янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган 
бинада башкарыла. 
3. Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү бинасында бүлек 
белгеченең эш урыны электрон белешмә-хокукый 
системаларга керү мөмкинлеге булган шәхси 
компьютер һәм хезмәт күрсәтүне тулы күләмдә 
башкаруны оештырырга мөмкинлек бирүче оргтехника 
белән җиһазландырыла. 
4. Документларны тутыру урыны урындыклар, 
өстәлләр белән җиһазландырыла һәм документлар 
тутыру үрнәкләре белән тәэмин ителә. 
5. Инвалидларның дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына 

  



 

тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә, шул 
исәптән объектларга киртәләрсез керү һәм алардан 
чыгу, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына 
керү максатларында объект буенча мөстәкыйль хәрәкәт 
итү мөмкинлеге тәэмин ителә. 
6. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү тәртибе турында 
визуаль һәм мультимедиа мәгълүматы гариза 
бирүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул исәптән 
инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә 
алып урнаштырыла 

2.15. Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен 
мөмкин булуы һәм сыйфаты 
күрсәткечләре 

Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы 
күрсәткечләре булып тора: 
- бинаның җәмәгать транспортына якын зонасында 
урнашуы; 
- кирәкле күләмдә белгечләр булу һәм шулай ук гариза 
бирүчеләрдән документлар кабул ителә торган биналар 
булу; 
- мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәренең 
мәгълүмати ресурсларында, Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләрнең бердәм порталында хезмәт күрсәтү 
ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы 
мәгълүмат булу; 
-башка затлар белән беррәттән хезмәт күрсәтүе алучы 
инвалидларга  комачаулаучы киртәләрне җиңеп 
чыгарга ярдәм күрсәтү. 
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 
булмау белән характерлана: 
мөрәҗәгать итүчеләргә документлар кабул итү һәм 
бирү чиратлары; 
дәүләт хезмәте күрсәтү срокларын бозу; 
дәүләт хезмәте күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата шикаять; 

 



 

дәүләт хезмәте күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 
гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, игътибарсыз 
мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 
Муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорау биргәндә 
һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе алган очракта 
муниципаль хезмәт күрсәтүче вазыйфаи затның һәм 
мөрәҗәгать итүченең бер тапкыр үзара хезмәттәшлеге 
күздә тотыла. Хезмәттәшлекнең озынлыгы регламент 
белән билгеләнә. 
Күпфункцияле үзәктә хезмәт күрсәтелми. 

2.16. Электрон формада хезмәт күрсәтү 
үзенчәлекләре 

Электрон формада хезмәт күрсәтелми  
  



 

3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм үтәү 
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр 

 
3.1.  Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау. 
3.1.1. Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге административ процедураларны үз эченә 

ала: 
- суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз дип танылган 

балигъ булган зат өстеннән опека яки попечительлек булдыру һәм опекун яки попечитель 
билгеләү; 

- гариза һәм документларны кабул итү һәм теркәү; 
- бирелгән документларны кабул итү яки баш тарту өчен нигезләр билгеләү өчен, 

әлеге Административ регламентның 2.5 пунктында каралган таләпләргә туры килүгә 
тикшерү үткәрү; 

- ведомствоара сорату формалаштыру; 
- мөрәҗәгать итүченең һәм опекага алынган затның тормыш шартларын тикшерү 

үткәрү; 
- дәүләт хезмәте күрсәтү яки күрсәдән баш тарту турында карар кабул итү. 
3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелеге блок-схемасы әлеге 

Административ регламентның 6-нчы кушымтасында күрсәтелгән. 
3.2.  Консультация бирү 
Мәгълүмат бирү һәм консультация процедуралары кысаларында гражданнарга 

консультация бирү һәм мәгълүмат бирү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- дәүләт хезмәте күрсәтү шартларын һәм тәртибен җайга салучы норматив хокукый 
актлар турында мәгълүмат бирә; 

- суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз дип танылган 
балигъ булган зат өстеннән опека яки попечительлек булдыру һәм опекун яки попечитель 
билгеләү мәсьәләләре буенча дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе белән мөрәҗәгать итүчене 
һәм аларның хокуклы вәкилләрен таныштыра; 

- конкрет затны опекун яки попечитель итеп билгеләү өчен, кирәкле документлар 
исемлеген тәкъдим итә. 

Консультация гариза бирүченең мөрәҗәгать итү көнендә телдән үткәрелә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителгән документның составы, формасы һәм 

хезмәтләр күрсәтү алуның башка мәсьәләләре буенча консультация. 
Консультация бирү һәм мәгълүмат бирү буенча административ процедураларның 

гомуми срогы – 15 минут. 
Гражданнарга консультация һәм мәгълүмат бирүне гамәлгә ашыручы белгеч 

конфиденциаль мәгълүматны исәпкә алып уздырылган консультациянең тулылыгы, 
грамотлылыгы һәм аңлаешлылыгы өчен шәхси җаваплылык тота. 

3.3. Мөрәҗәгать итүче, 2.5. пунктында күрсәтелгән документларны теркәп, шәхсән 
гариза бирә. 

Опека һәм попечительлек бүлеге белгече: 
- мөрәҗәгать итүченең шәхесен, опекага алынган затның яшәү урынын; опека 

булдыру һәм опекун билгеләү турында норматив хокукый акт (карар, боерык, карар һ.б.) 
булуын билгели. 

-  документларның булу-булмавын тикшерүне гамәлгә ашыра. Кирәкле документлар 
булмаган очракта, җитмәгән документларны бирергә тәкъдим итә. Әгәр гариза бирүче 
документларын кабул итүне таләп итә икән, документлар кабул ителә. 



 

Әлеге Регламентның 2.8. пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш 
тартуга нигез булмаганда, опека һәм попечительлек бүлеге белгече, КФҮ мөрәҗәгать 
итүчегә гариза һәм документларны кабул итү, керү номеры бирелү турында хәбәр итә, 
шуннан соң әлеге Регламентның 3.5 пунктчасында каралган процедуралар гамәлгә 
ашырыла. 

Опекун яки попечитель булырга теләгән заттан аның шәхси мәгълүматларын 
эшкәртүгә ризалык турында гариза кабул итә. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән вакыттан алып бер 
көн эчендә 15 минутта гамәлгә ашырыла. 

 Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән гариза һәм документлар, гражданнарны 
кабул итү журналында теркәү язуы (3-нче кушымта). 

3.3.1. Һәрбер опекага алынган затка шәхси дело ачыла, анда документлар 
(билгеләнгән тәртиптә расланган документларның күчермәләре) беркетелә, шәхси делоны 
эшкә яраксыз яки чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз гражданнарның шәхси делоларын 
теркәү журналында теркиләр (4-нче кушымта). 

Процедураларның нәтиҗәсе: тегелгән һәм теркәлгән шәхси дело. 
Гамәлләр башкаруның максималь вакыты 10 минут тәшкил итә. 
3.4. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүче биргән документларда 

булган мәгълүматларны тикшерә. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 

эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм рөхсәтне әзерләү яки баш 

тарту турында карар кабул итү. 
3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара соратуларны 

формалаштыру һәм җибәрү. 
3.5.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече (мөрәҗәгать итүче белән алдан 

килештереп) электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша әлеге 
регламентның 2.6. пунктында каралган документлар бирү турында сорату җибәрә.  

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып                  
2 эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүматлар бирү турында җибәрелгән сорату. 
3.5.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы опека һәм попечительлек бүлеге 

органнары соравы буенча автоматлаштырылган режимда башкарыла: 
 - соратуны эшкәртү һәм соратылган мәгълүматларны эзләү, 
- соратып алына торган мәгълүматларның ведомствоара электрон хезмәттәшлеге 

аша формалаштыру, яисә, соратып алына торган белешмәләр булмаган очракта, соратып 
алына торган белешмәләр бирүдән баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, баш тарту турында 
хәбәр җибәрү. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар опека һәм попечительлек 
органнары соратулары кергән вакыттан алып 5 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: соратуга җавап яки әлеге Регламентның 2.6. пунктында 
күрсәтелгән мәгълүматлар бирүдән баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.6. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече опекун яки попечитель булырга 
теләгән затның яшәү шартларын тикшерә, аның барышында Россия Федерациясе Граждан 
кодексы тарафыннан билгеләнгән аның опекун (попечитель) булып билгеләнүенә 
комачаулаучы шартлар булмау билгеләнә. Әлеге акт шәхси делога беркетелә                             
(5-нче кушымта). 



 

Опекун (попечитель) булырга теләк белдергән гражданинның яшәү шартларын 
тикшергәндә, опека һәм попечительлек бүлеге белгече торак-көнкүреш шартларын, опекун 
бурычларын үтәү сәләтен, шулай ук аның гаилә әгъзалары арасындагы мөнәсәбәтләрне 
бәяли. 

Тикшерү нәтиҗәләре опекун (попечитель) булырга теләк белдергән гражданның 
яшәү шартларын тикшерү турындагы актта күрсәтелә (алга таба – тикшерү турында акт). 

Тикшерү турында акт 2 нөсхәдә рәсмиләштерелә, аларның берсе тикшерү акты 
расланганнан соң 3 көн эчендә опекун (попечитель) булырга теләк белдергән гражданга 
бирелә, икенчесе опека һәм попечительлек органында саклана. 

Тикшерү турындагы актка опекун булырга теләк белдергән граждан тарафыннан суд 
тәртибендә ризасызлык белдерелергә мөмкин. 

Муниципаль берәмлек Башкарма комитеты җитәкчесе эшкә яраксыз яки чикләнгән 
эшкә яраксыз гражданнарның матди-көнкүреш яшәү шартларын һәм опекун яки 
попечителенең тормыш шартларын тикшерү максаты белән опека һәм попечительлек 
бүлеге белгечен чыгу өчен автотранспорт белән тәэмин итә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: опекун (попечитель) булырга теләк белдергән 
гражданның яшәү шартларын тикшерү турында акт. 

 Гамәлдә булуының максималь вакыты – опекун яки попечитель булырга теләүче 
затның гаризасын теркәгән көннән алып 3 көн эчендә. 

3.7. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү. 
3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече тапшырылган документлар нигезендә 

суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз дип танылган балигъ 
булган зат өстеннән опека яки попечительлек булдыру һәм опекун яки попечитель 
билгеләү буенча боерык проектын әзерли һәм аны опека һәм попечительлек органы 
җитәкчесенә килештерүгә һәм раслауга җибәрә яки тиешле раслау белән баш тарту 
турында хат әзерли. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә чикләнгән күләмдә 
эшкә яраксыз дип танылган балигъ булган зат өстеннән опека яки попечительлек булдыру 
һәм опекун яки попечитель билгеләү буенча боерык, 3.9. пункты нигезендә әзерләнгән 
дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат. 

3.8. Гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе бирү. 
3.8.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече, кул куелган боерыкны алгач, аны 

терки һәм 3 эш көне эчендә опекун (попечитель) кулына тапшыра. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.7.1. пунктчасында каралган 

процедураны тәмамлаганнан соң өч эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 
3.8. Гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат бирү. 
3.8.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече боерык бирүдән баш тарту турында 

карар кабул ителгән очракта, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат проектын әзерли.  
Баш тарту турында әзерләнгән хат проекты Татарстан Республикасы Түбән Кама 

муниципаль районының опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә имзалауга 
җибәрелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар баш тарту өчен нигезләрне 
ачыклау вакытыннан алып биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында хат проектын имзалауга җибәрү. 



 

3.8.2. Опека һәм попечительлек органы җитәкчесе баш тарту турында хатны 
имзалый һәм опека һәм попечительлек бүлеге белгеченә кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар бер эш көне эчендә гамәлгә 
ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында имзаланган хат. 
3.8.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүчегә кул куелган көннән 

алып бер эш көне эчендә баш тарту турында хатны җиткерә. Бер үк вакытта мөрәҗәгать 
итүчегә карарга шикаять бирү тәртибе аңлатыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.8.2. пунктчасы белән каралган 
процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
турында хәбәр итү. 

3.8.4. Эшкә яраксыз яисә чикләнгән эшкә яраксыз гражданга опекун яки попечитель 
итеп билгеләүдән баш тарту турында хат гариза бирүчегә шәхсән үз кулына тапшырыла, 
бәяләмә күчермәсе опекага алынган затның шәхси делосына беркетелә. 

Мөрәҗәгать итүченең опекун (попечитель) булу мөмкинлеге булмау турындагы 
бәяләмәсе белән бергә опека һәм попечительлек органы гариза бирүчегә тапшырылган 
барлык документларны кире кайтара һәм аларга шикаять бирү тәртибен аңлата. Әлеге 
документларның күчермәләре опека һәм попечительлек органында саклана. 

Процедураларның нәтиҗәсе: опека һәм попечительлек бүлеге белгече эшкә яраксыз 
яисә чикләнгән эшкә яраксыз гражданга опекун яки попечитель итеп билгеләүдән баш 
тарту турында бәяләмә бирә. 

Максималь гамәлдә булу срогы – 3 эш көне эчендә. 
 

4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 
 
4.1. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту гариза 

бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм юкка чыгару, дәүләт хезмәте 
күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, КФҮнең вазыйфаи затларының (КФҮ аша 
хезмәт күрсәтү шартларында), опека һәм попечительлек органнарының гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) һәм карарларына шикаятьләре булган мөрәҗәгатьләргә җаваплар әзерләү 
һәм карарлар кабул итүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 
тора:  

- дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

- билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган эш башкаруны тикшерү; 
- билгеләнгән тәртиптә дәүләт хезмәте күрсәтү процедураларының үтәлешен 

контроль тикшерү. 
Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр 

уздырганда дәүләт хезмәте күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләр) яки мөрәҗәгать итүченең 
конкрет мөрәҗәгате белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала. 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр кылуга һәм карарлар кабул итүгә контрольне 
гамәлгә ашыру максатларында, КФҮ, опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесе тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү буенча 



 

административ процедураларда билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы 
контрольдә тоту гамәлгә ашырыла 

 4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге КФҮнең 
структур бүлекчәләре, опека һәм попечительлек органнары һәм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җаваплы башкаручы мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 
тикшермәгән һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдән нигезсез баш тарткан өчен җавап тота. 

 
5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе. 
 

5.1. Дәүләт  хезмәте  алучылар  дәүләт  хезмәте  бирүдә  катнашучы  КФҮ 
хезмәткәрләренең (хезмәт күрсәтү КФҮ аша башкарылган очракта), опека һәм 
попечительлек бүлегенең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына судка кадәр шикаять бирү 
хокукына ия. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә 
ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив 

хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында каралмаган 
документлар таләп итү;         

4) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре Федераль 
законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив 
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаса; 

   6) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белән каралмаган түләү таләп итү; 

   7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның 
вазыйфаи затының, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә 
бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдән баш 
тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу; 

   8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 
тәртибен бозу; 

   9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору һәм туктатып тору нигезләре 
әгәр дә федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы 
башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган булса. 

5.2. Язма формада шикаять кәгазьдә яисә электрон формада почта аша җибәрелергә 
мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә 
мөмкин. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү очрагында, шикаять КФҮ аша җибәрелә ала. 



 

5.3. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәренең мөрәҗәгать итүченең документларын кабул итүдән баш тартуы яисә 
җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдә яисә төзәтүләрнең билгеләнгән 
срогын бозу турында шикаять бирү очрагында – теркәлгән көннән соң биш эш көне 
эчендә. 

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә торган 

дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының яки муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать 
итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен 
телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш электрон 
почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр карарлары һәм гамәлләре (гамәл 
кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл 
кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр.  

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 
документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәт алучысы, хокуклы вәкил тарафыннан 
имзалана. 

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлек һәм хаталарны 
төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган 
акчаларны кире кайтару рәвешендә дә канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
5.8. Карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга калмыйча гариза 

бирүчегә шикаятьне карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 
5.9. Шикаять тулысынча яки өлешчә канәгатьләндерелгән очракта, Башкарма 

комитет җитәкчесе җитешсезлекләрне бетерү максатларында кабул ителергә тиешле 
чаралар билгели. 

Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта, 
шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны 
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 

5.10. Башкарма комитетның, шулай ук аның вазыйфаи затларының, КФҮ һәм КФҮ 
хезмәткәрләренең гамәлләренә (гамәл кылмавына), карарына мөрәҗәгать итүчеләр Россия 
Федерациясе законнары нигезендә суд тәртибендә шикаять бирергә хокуклы. 

 
 
 



 
Суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә  
чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз  
дип танылган балигъ булган зат 
өстеннән опека яки попечительлек 
булдыру  һәм опекун яки попечитель 
билгеләү буенча муниципаль 
берәмлекләр тарафыннан       
дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
1-нче кушымта   

  
  
(Бланк) Татарстан Республикасы  
муниципаль берәмлегенең  
Башкарма комитеты 
  
  
БОЕРЫК  
 
20__елның ___ __________      _______номерлы                                            
  
Эшкә яраксыз (чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз) зат өстеннән опека рәсмиләштерү 

турында_______________________________________________________________________
                                                                  (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
________________________________________________________адресы буенча теркәлгән, 
__________________________________суды_________________________карары белән 
                            (суд исеме)                                                                   (суд карары датасы) 
эшкә яраксыз, чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз дип танылган 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

                   (эшкә яраксыз затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, туу датасы) 
өстеннән аны опекун, попечитель итеп билгеләү турында 
______________________________________________________________________________ 

       (даими яшәү урыны адресы - өлкә, шәһәр, район, урам, йорт номеры, фатир номеры) 
адресы буенча яшәүче, 
_______________________________________________________________гаризасын карап, 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме, туу датасы) 
тәкъдим ителгән документлар, РФ ГК 29 ст.,32 ст., 37 ст.1 п. таянып, йөклим: 
1.  Эшкә яраксыз________________________________________________________өстеннән  

                                 (эшкә яраксыз затның фамилиясе, исеме, атасының исеме)  
_____________________________________________ опекун (попечитель) итеп билгеләргә. 
         (мөрәҗәгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
2.  Опекунга (попечительгә) опекага алынган затны карау, дәвалау, хокукларын һәм 
мәнфәгатьләрен яклау буенча бурычларны тормышка ашырырга. 
3. Опекунга (попечительгә) ел саен агымдагы елның 1 февраленнән дә соңга калмыйча 
опека һәм попечительлек бүлегенә опекага алынган затның мөлкәтен саклау, куллану һәм 
идарә итү турында отчет тапшырырга кирәк. 

 
Җитәкче                                                           ______________/ ________________ 

                                 (имза)                  (фамилиясе, инициаллар) 



 

Суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә  
чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз  
дип танылган балигъ булган зат 
өстеннән  опека яки попечительлек 
булдыру  һәм опекун яки попечитель 
билгеләү буенча муниципаль 
берәмлекләр тарафыннан       
дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
2-нче кушымта   

 
  

Татарстан Республикасы  
муниципаль берәмлекнең 

Башкарма комитеты 
Җитәкчесе 

________________________________ 
(Җитәкченең фамилиясе, инициаллары) 

_____________________________________________ 
          (мөрәҗәгать итүченең Ф.И.О., туу датасы, яшәү урыны) 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

(йорт телефоны, мобиль телефон) 
________________________________ 

(паспорт мәгълүматлары) 
  

ГАРИЗА. 
  

_______________________________________________________________сәбәбе буенча,  
мине _________________________________________________________________________ 
                            (опекага алынган затның Ф.И.О., туу датасы, яшәү һәм теркәлү урыны) 
өстеннән опекун (попечитель) итеп билгеләвегезне үтенәм. 
 
________ елның «_____» ____________  суд карары. 

 
Опекунның хокуклары һәм бурычлары миңа аңлатылды һәм аңлаешлы, опекун 

вазыйфаларын үтәү мөмкин булмаган очракта, бу хакта 10 көн эчендә Татарстан 
Республикасы муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты каршындагы опека һәм 
попечительлек бүлегенә хәбәр итәргә йөкләмә бирәм. Яшәү урыны үзгәргән очракта, 
вакытында хәбәр итәргә йөкләмә бирәм. 

Мине опекун (попечитель) итеп билгеләгән очракта, ел саен агымдагы елның                    
1 февраленнән дә соңга калмыйча опека һәм попечительлек бүлегенә опекага алынган 
затның мөлкәтен саклау, куллану һәм идарә итү турында отчет тапшырырга йөкләмә 
бирәм. 

 
 

Дата _______ елның «_____» __________                                 Имза ____________________ 



 

Мин,__________________________________________________________________________ 
                                            (мөрәҗәгать итүченең Ф.И.О) 

«Персональ мәгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы Федераль 
закон нигезендә, әлеге гаризада булган һәм мин тәкъдим иткән документларда булган 
шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә һәм куллануга ризалык бирәм. 
  
20___елның  «____»_________                                         ______________/________________ 
                                                                                                           (имза)          (Фамилия, инициаллар) 
  
  
  
 Теркәлгән ____ елның «____» _____________     ____ номерлы 
 
_______________________ _____________ ______________________________ 
         (белгеч вазыйфасы)                                     (имза)                                                 (имзаны расшифровкалау) 

  
 
 

                                                                 
                                                                

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә  
чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз  
дип танылган балигъ булган зат 
өстеннән опека яки попечительлек 
булдыру һәм опекун яки попечитель 
билгеләү буенча муниципаль 
берәмлекләр тарафыннан       
дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
3-нче кушымта   
 

  
Опека, попечительлек билгеләү өчен гаризаларны исәпкә алу һәм теркәү журналы 
  

т/с Теркәү 
датасы 

Мөрәҗәгать 
итүченең 
Ф.И.О., 

йорт 
адресы 

Суд карары 
реквизитлары  
(датасы, суд 

атамасы, 
көченә керү 

датасы) 

Тәкъдим 
ителгән 

документлар 
атамалары 

Торак 
шартларын 

тикшерү датасы. 
Опекунлык, 

попечительлек 
билгеләү 

(туктату) турында 
карарның датасы 

һәм номеры 

Искәрмәләр 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә  
чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз  
дип танылган балигъ булган зат 
өстеннән опека яки попечительлек 
булдыру һәм опекун яки попечитель 
билгеләү буенча муниципаль 
берәмлекләр тарафыннан дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентына 
4-нче кушымта   

 
  

Эшкә яраксыз яки чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз затларның шәхси делосын исәпкә алу 
һәм теркәү журналы 

  

№ 
п/п 

Эшкә яраксыз 
яисә 

чикләнгән 
күләмдә эшкә 

яраксыз 
затның 

Ф.И.О., йорт 
адресы 

Суд карары 
реквизитлары  
(датасы, суд 

атамасы, көченә 
керү датасы) 

Опекун, 
попечитель 

булырга 
теләгән 
затның 
Ф.И.О., 

йорт 
адресы 

Опекунлык, 
попечительлек 

билгеләү 
(туктату) турында 
карарның датасы 

һәм номеры 

Искәрмәләр 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  

      
 
 
 
 
 



 

Суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә  
чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз  
дип танылган балигъ булган зат 
өстеннән опека яки попечительлек 
булдыру һәм опекун яки попечитель 
билгеләү буенча муниципаль 
берәмлекләр тарафыннан  дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
5-нче кушымта   

 
Суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз 

дип танылган балигъ булган зат өстеннән опекун яки попечитель булырга теләк белдергән 
гражданның яшәү шартларын тикшерү акты 

 
 
Тикшерү датасы 20__ елның «___» _________________ 
Тикшерү үткәрүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта), 

вазыйфасы_____________________________________________________________________ 
Яшәү шартларын тикшерү үткәрелде_________________________________________ 
                                                                                           (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

_____________________________________________________________________________; 
                               (булган очракта), туу датасы) 

шәхесне раслаучы документ: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

                                                                    (кайчан һәм кем тарафыннан бирелгән) 
Яшәү урыны______________________________________________________________ 
                                                 (регистрация белән расланган яшәү урыны адресы) 

______________________________________________________________________________ 
Тору урыны ______________________________________________________________ 
                                               (фактик яшәү һәм тикшерү үткәрү урыны адресы) 

______________________________________________________________________________ 
Белеме __________________________________________________________________ 
Профессиональ эшчәнлек __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
                       (адресын, тоткан вазыйфасын, эш телефонын күрсәтеп, эш урыны) 

_____________________________________________________ яши тоган торак мәйданы 
            фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта) 

_____ кв. м тәшкил итә, _______бүлмәдән тора, һәр бүлмәнең зурлыгы: ________ кв.м, 
______ кв. м, ________ кв. м.  ___катта _______ катлы йортта. 

Йортның сыйфаты (кирпеч, панель, агач һәм ш.к.;  нормаль хәлдә, тузган, аварияле; 
бүлмәләр коры, якты, аркылы үтеп йөри торган, тәрәзәләр саны 
һ.б.)__________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 Йортны һәм торак мәйданны төзекләндерү (суткәргеч, канализация, җылыту нинди, 
газ, ванна, лифт, телефон һ.б.): ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 



 

Торак мәйданның санитар-гигиеник  торышы (яхшы, канәгатьләнерлек, 
канәгатьләнмәслек) ____________________________________________________ 

Торак мәйданда яшиләр (билгеләнгән тәртиптә регистрация үткән һәм факт буенча 
яшиләр): 

  
Фамилиясе,  

исеме,     
атасының 

исеме  
(булган 
очракта) 

Туу елы 
Эш урыны,  

вазыйфасы яки  
уку урыны 

Туганлык 
мөнәсәбәтләре 

Бу торак 
мәйданда  кайсы 
вакыттан бирле 

яши 

         
 
Гражданның гаилә әгъзалары арасындагы мөнәсәбәтләр ________________________ 

______________________________________________________________________________ 
           (гаилә әгъзалары арасындагы мөнәсәбәтләр характеры, бер-берсе белән аралашу үзенчәлекләре һ.б.) 
______________________________________________________________________________ 

Гражданның шәхси сыйфатлары (характер үзенчәлекләре, гомуми культура һ.б.)  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

Гражданның балигъ булган затны гаиләгә алуның сәбәбләре (әгәр якын туган 
булмаса)______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 

Тикшерүнең өстәмә мәгълүматлары ________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 

Суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз дип танылган 
балигъ булган зат өстеннән опекун яки попечитель булырга теләк белдергән гражданның 
яшәү шартлары_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(конкрет хәлләрне күрсәтеп, канәгатьләнерлек/канәгатьләнмәслек) 
 
Тикшерү үткәргән затның имзасы ___________________________________ 
  
_______________________________    ______________    ______________________ 
 (опека һәм                                                                                   (имза)                                        (Ф.И.О.) 
попечительлек органы җитәкчесе)  
  

М.У. 
 

 
 
 
 

 



 

Суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә  
чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз  
дип танылган балигъ булган зат 
өстеннән опека яки попечительлек 
булдыру һәм опекун яки попечитель 
билгеләү буенча муниципаль 
берәмлекләр тарафыннан       
дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
6-нчы кушымта   

 
 Дәүләт хезмәте күрсәтүнең БЛОК-СХЕМАСЫ 

 
Суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз  

  дип танылган балигъ булган зат өстеннән опека (попечительлек) булдыру              
  һәм опекун яки попечитель билгеләү буенча гражданнарга консультация һәм мәгълүмат 

бирү 
                                                                   // 
 
 
 
                                                                       //    

Документларны тикшерү һәм аларны теркәү үткәрү  

                                                         //                       \\ 
Дәүләт хезмәте күрсәтүдә яисә кире кагуда  

нигезләр билгеләү 
Дәүләт хезмәте күрсәтүне кире кагуга 

нигезләр билгеләү  
                                              //                                          \\ 

    Опека яки попечительлек билгеләү 
турында боерык проектын әзерләү 

 Опека яисә попечительлек билгеләүдән 
баш тарту турында бәяләмә 

                                      //                                                           \\ 
 
Суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә  
  чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз  

  дип танылган балигъ булган зат өстеннән 
опека (попечительлек) булдыру  һәм 

опекун яки попечитель билгеләү буенча 
боерык бирү 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гариза һәм документлар кабул итү 
 

Суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә  
  чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз  
  дип танылган балигъ булган зат 
өстеннән опека (попечительлек) 

булдыру һәм опекун яки попечитель 
билгеләүдән баш тарту турында 

боерык бирү 



 

Суд тәртибендә эшкә яраксыз яисә  
чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз  
дип танылган балигъ булган зат 
өстеннән опека яки попечительлек 
булдыру һәм опекун яки попечитель 
билгеләү буенча муниципаль 
берәмлекләр тарафыннан дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
кушымта (белешмә)  
 

 
 
 

 Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы вазыйфаи затларның реквизитлары 
 
 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека 
һәм попечительлек бүлеге 

 
Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Бүлек башлыгы 8 (8555) 41-91-45 otdel.oip@tatar.ru 
Бүлек белгече 8 (8555) 41-98-24 otdel.oip@tatar.ru 
 
 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Башкарма комитет Җитәкчесе 8 (8555) 42-50-50 Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru 
Башкарма комитет Җитәкчесе 
урынбасары 

8 (8555) 42-38-05 Zamsoc.Nk@tatar.ru 

 
 

  



 

Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019 елның 11-нче февраль 
51-нче номерлы карарына 
3-нче кушымта 

 
 

 
Опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә гомерлек рента шартнамәсен төзүгә 

 рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
 административ регламенты 

 
1. Гомуми нигезләмәләр 

 
1.1. Әлеге  Регламент  Түбән  Кама  муниципаль  районы  Башкарма  комитеты 

тарафыннан Түбән Кама муниципаль районы территориясендә яшәүче опекага алынган зат 
мәнфәгатьләрендә гомерлек рента шартнамәсен төзүгә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели. 

1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүне алучылар: опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә 
гомерлек рента шартнамәсен төзүгә рөхсәт алырга теләүче Россия Федерациясе 
гражданнары. 

1.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
(алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
башкаручы – балигъ булмаган затларның теркәү урыны буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(алга таба – опека һәм попечительлек органы). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән Кама 
шәһәре, Төзүчеләр пр., 12. 

1.3.2. Опека  һәм  попечительлек  органының  урнашу  урыны:  Татарстан 
Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорты, 6-нчы каб. 

Эш режимы:  
Дүшәмбе – 13.00-17.00. 
Пәнҗешәмбе – 8.00-12.00, 13.00-17.00. 
Җәмәгать транспорты белән «Кама» кунакханәсе тукталышына кадәр барырга. 
Керү ирекле. 
1.3.3 Белешмәләр өчен телефон.: 8(8555) 41-98-24. 
1.3.4. Интернет  челтәрендә  ТР  Түбән  Кама  муниципаль  районы  Башкарма 

комитетының рәсми сайты адресы: http://www.e-nkama.ru/. 
1.3.5. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
1) Татарстан  Республикасы  Түбән  Кама  муниципаль  районы  Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге бинасында урнашкан дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
мәгълүмати стендлар ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәре ярдәмендә: 
- ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында 

(http://www.e-nkama.ru/); 
3) гражданинның опека һәм попечительлек бүлегенә шәхси мөрәҗәгате вакытында; 



 

4) опека һәм попечительлек бүлегенә язмача мөрәҗәгать иткәндә; 
5)  КФҮдә (КФҮ аша хезмәт күрсәтү шартларында). 
1.4. Хезмәт күрсәтү түбәндәге норматив актлар нигезендә башкарыла: 
- Россия Федерациясе Конституциясе (алга таба – РФ Конституциясе) (РФ законнар 

җыелмасы, 26.01.2009, № 4, 445 ст., 04.08.2014, № 31, 4398 ст.); 
- 1994 елның 30 ноябрендәге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы 

(беренче өлеш) (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 
- «Дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  күрсәтүне  оештыру  турында»                                  

2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының 2010 елның 2 августындагы                          
31-нче номерлы 4179 ст.); 

- «Психиатрия ярдәме һәм аны күрсәткәндә гражданнар хокуклары гарантияләре 
турында» 1992 елның 2 июлендәге 3185-I номерлы Россия Федерациясе Законы (алга               
таба – 3185-I номерлы РФ Законы) («Халык депутатлары Советы һәм Россия Федерациясе 
Югары Советы ведомостьлары», 20.08.1992, № 33, 1913 ст.); 

- «Күчемсез мөлкәткә хокукларны һәм аның белән алыш-бирешләрне дәүләт теркәве 
турында» 1997 елның 21 июлендәге 122 – ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – дәүләт 
теркәве турында Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 28.07.1997, 
№ 30, 3594 ст.); 

- «Персональ мәгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба – 152-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 2006, № 31 (1к), 3451 ст.); 

- «Опека һәм попечительлек турында» 2008 елның 24 апрелендәге 48-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба – 48-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 28.04.2008, №17, 1755 ст.); 

- «Татарстан Республикасында опека һәм попечительлек органнары эшчәнлеген 
оештыру турында» 2004 елның 27 февралендәге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы (алга таба – 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан 
Республикасы, № 43-44, 02.03.2004); 

- «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә 
органнарына опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым 
дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы (алга таба – 7-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы,  
№ 60-61, 25.03.2008); 

 - Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 
2010 елның 2 ноябрендәге 880-нче номерлы карары (алга таба - Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 880-нче карары) (Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнарының 
норматив актлары җыентыгы, 08.12.2010, № 46,  2144 ст.); 

- Татарстан   Республикасы   Сәламәтлек   саклау   министрлыгының                                            
2011 елның 29 июлендәге 1046 номерлы боерыгы «Җирле үзидарә органнарына опека һәм 
попечительлек өлкәсендә тапшырылган вәкаләтләр буенча дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
типлаштырылган административ регламентларын раслау турында»; 

- Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                        
2014 елның 18 февралендәге 5-нче номерлы карары белән расланган, Татарстан 



 

Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы (алга                
таба – Устав); 

- Татарстан  Республикасы  Түбән  Кама  муниципаль  районы  Советының                         
2015 елның 24 февралендәге 7 номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба – БК 
турында Нигезләмә); 

- Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 2014 елның 15 августындагы боерыгы белән расланган Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге турында 
нигезләмәсе (алга таба – опека бүлеге турында Нигезләмә); 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 
-  опекага алынган зат – аңа карата опека яки попечительлек билгеләнгән гражданин; 
- гомерлек тәрбияләп карап тоту шартнамәсе — гражданин үзенә караган күчемсез 

милекне рента түләүче милкенә тапшыра, ә тегесе, үз чиратында, гражданны һәм (яки) 
күрсәтелгән өченче затны гомерлеккә тәрбияләп карап тотарга йөкләмә ала торган килешү; 

- «рента бирүче» – рента түләүче; 
- административ регламент – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 

органының административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм 
эзлеклелеген, аның структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи затлары арасында үзара 
хезмәттәшлек тәртибен, шулай ук дәүләт хакимияте башкарма органының физик яки 
юридик затлар (алга таба – дәүләт хезмәтләрен алучылар), дәүләт хакимиятенең һәм җирле 
үзидарәнең башка органнары, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә оешмалар белән 
үзара хезмәттәшлеген билгели торган норматив хокукый акт; 

- дәүләт хезмәте күрсәтү – гариза бирүчеләрнең Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә гариза 
бирүчеләр сораулары буенча гамәлгә ашырыла торган, Федераль законнар һәм Татарстан 
Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашырганда, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы, җирле үзидарә 
органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге; 

- дәүләт  хезмәтләре күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга таба – шикаять) – 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.1 кисәге белән каралган, дәүләт хезмәте 
күрсәтүче орган,  күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты, 
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, дәүләт хезмәткәре яисә оешмалар яисә аларның 
хезмәткәрләре тарафыннан әлеге мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүләре алганда,  
мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле тарафыннан мөрәҗәгать итүченең бозылган 
хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау  таләбе; 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба – 
күпфункцияле үзәк) – дәүләт яисә муниципаль учреждениенең оештыру – хокукый 
формасында барлыкка килгән (шул исәптән автоном учреждение булып торган), 210-ФЗ 
номерлы Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыручы, шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы буенча 
электрон формада, вәкаләтле оешма; 

«бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең «Дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 15.1 маддәсендә күрсәтелгән сорату яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында тиешле сорату белән бер тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң гамәлгә ашырыла 
торган дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү, ә дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар 



 

яки муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара хезмәттәшлек күпфункцияле 
үзәк тарафыннан мөрәҗәгать итүченең катнашыннан башка норматив хокукый актлар һәм 
үзара хезмәттәшлек турында килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган принцип.



 
2.  Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 

 

Стандарт таләпләре атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 
таләпне билгеләүче норматив акт 

2.1. Хезмәт күрсәтү атамасы 
 
 

Опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә гомерлек рента  
шартнамәсен төзү өчен рөхсәт. 

РФ ГК;  
48-ФЗ номерлы Федераль 
закон; 

2.2. Турыдан-туры хезмәт күрсәтүче 
орган атамасы 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы 
башкарма комитеты (опекага алынган затның яшәү 
урыны буенча) 

8-ЗТР номерлы ТР законы 

2.3. Хезмәт күрсәтү нәтиҗәләренең 
тасвирламасы 

Опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә гомерлек рента 
шартнамәсен төзүгә рөхсәт бирү боерык формасында яисә 
опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә гомерлек рента 
шартнамәсен төзүгә рөхсәт бирүдән баш тарту хат 
формасында. 

 РФ ГК; 
48-ФЗ номерлы Федераль 
закон; 
 

2.4. Хезмәт күрсәтү срогы Мөрәҗәгать итүчедән барлык кирәкле документлар кабул 
ителгәннән соң 15 көн эчендә. 

 

2.5. Хезмәт күрсәтү өчен законнар 
һәм башка норматив хокукый актлар 
нигезендә кирәкле документларның 
тулы исемлеге 

 1. опекун яки попечительнең опекага алынган зат 
мәнфәгатьләрендә гомерлек рента шартнамәсен төзү өчен 
рөхсәт итү турында гаризасы (сәбәпләрен күрсәтергә); 
 2. опека яки попечительлек булдыру һәм опекун яки по-
печительне билгеләү турында хокукый акт күчермәсе яки 
опекун таныклыгы; 
 3. гражданны эшкә яраксыз яки чикләнгән күләмдә эшкә 
яраксыз дип тану турында законлы көченә кергән суд ор-
ганы карары күчермәсе; 
 4. Опекага алынган затның торакка хокукын билгеләүче 
документ күчермәсе (ордер, торак бинаны гражданнар 
милкенә тапшыру килешүе, сату-алу килешүләре һ.б.); 
 5. гражданның аның белән гомерлек рента шартнамәсе 
төзү турында гаризасы (гомерлеккә тәрбияләп карап тору) 
һәм рента шартнамәсен төзүгә ризалык турында гаилә 

 РФ ГК; РФ ТК; 
48-ФЗ номерлы Федераль 
закон; 
 
 



 
әгъзалары гаризасы; 
 6. рента түләүченең паспорт күчермәсе (алга таба – «рен-
та бирүче»); 
 7. «рента бирүченең» керемнәре турында һәм «рента 
бирүченең» гаилә әгъзаларының җыелма кереме турында 
белешмә; 
 8.  «рента бирүченең» эш урыныннан белешмә һәм 
характеристика, шулай ук «рента бирүченең» барлык 
гаилә әгъзаларының эш урыннарыннан белешмә; 
 9. Опекага алынган зат исеменә ачылган саклык кенәгәсе, 
аңа гомерлек рента шартнамәсе буенча алынган акчалар 
кертеләчәк. 

2.6.  Дәүләт органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм башка 
оешмалар карамагында булган хезмәт 
күрсәтү өчен норматив хокукый 
актлар нигезендә кирәкле 
документларның тулы исемлеге 

- Бердәм дәүләт хокук реестрыннан (Татарстан 
Республикасы буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм 
картография Федераль хезмәте идарәсе) алынган опекага 
алынган затның (эшкә яраксыз затның) милке турында 
мәгълүмат; 
- Опекага алынган зат теркәлгән урыннан йорт (аерым 
фатир)  кенәгәсеннән  өземтә 

  

2.7. Дәүләт хакимияте органнары һәм 
аларның структур бүлекчәләре 
исемлеге, аларны килештерү 
норматив хокукый актларда каралган 
очракларда, хезмәт күрсәтү өчен 
таләп ителә һәм хезмәт күрсәтүче 
башкарма хакимият органы 
тарафыннан гамәлгә ашырыла   

Килештерү таләп ителми  
 
 
 
 
 
 
 

2.8. Хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш 
тарту өчен нигезләрнең тулы 
исемлеге 

 Гражданинның яшәү урыны булмаган урынга 
мөрәҗәгать итү 

48-ФЗ номерлы Федераль 
закон; 
  

  



 
2.9. Хезмәт күрсәтүне туктатып тору 
яки бирүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге 

Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктату өчен нигезләр 
каралмаган. 
Хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 
- административ регламентның 2.5 пунктында 
күрсәтелгән документлар мөрәҗәгать итүче тарафыннан 
бирелмәгән; 
- опекага алынган затның граждан һәм милек хокукларын 
кысу. 
 

РФ конституциясе; 
 РФ ГК; РФ ТК 
48-ФЗ номерлы Федераль 
закон; 
210-ФЗ номерлы Федераль 
закон; 
Федеральный закон № 210-ФЗ; 
ТРССМ 1046 номерлы 
боерыгы       

2.10. Хезмәт күрсәтүләр өчен алына 
торган дәүләт пошлинасы яки башка 
түләү алу тәртибе, күләме һәм 
нигезләре                     

 Хезмәт күрсәтү бушлай бирелә   
 
 
 

2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган 
хезмәт күрсәтүләр өчен түләү алу 
тәртибе, күләме һәм нигезләре, шул 
исәптән мондый түләүне исәпләү ме-
тодикасы турында мәгълүматны да 
кертеп   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  
 
 
 
 
 
 

2.12. Хезмәт күрсәтү турында сорату 
биргәндә һәм хезмәт күрсәтү 
нәтиҗәсен алганда чиратта көтүнең 
максималь вакыты                 

Хезмәт күрсәтү алучыларның аерым категорияләре өчен 
чират билгеләнмәгән. Хезмәт күрсәтү  алучының 
(мөрәҗәгать итүченең) кабул итүне көтүнең (хезмәт 
күрсәтүне көтүнең)  максималь срогы  15 минуттан арт-
маска тиеш. 

 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең хезмәт 
күрсәтү турында соравын теркәү            
вакыты        

Гариза кергән көнне  
 
 

2.14. Хезмәт күрсәтелә торган 
биналарга таләпләр 

1. Гариз түбәндәге адрес буенча бирелә: 
Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорт, 6нчы 
кабинет, опека һәм попечительлек бүлеге. 
2. Гариза бирүчеләрне кабул итү янгын системасы һәм 

  



 
янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган 
бинада башкарыла. 
3. Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү бинасында бүлек 
белгеченең эш урыны электрон белешмә-хокукый 
системаларга керү мөмкинлеге булган шәхси компьютер 
һәм хезмәт күрсәтүне тулы күләмдә башкаруны 
оештырырга мөмкинлек бирүче оргтехника белән 
җиһазландырыла. 
4. Документларны тутыру урыны урындыклар, өстәлләр 
белән җиһазландырыла һәм документлар тутыру 
үрнәкләре белән тәэмин ителә. 
5. Инвалидларның дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына 
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә, шул 
исәптән объектларга киртәләрсез керү һәм алардан чыгу, 
шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына керү 
максатларында объект буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү 
мөмкинлеге тәэмин ителә. 
6. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү тәртибе турында визуаль 
һәм мультимедиа мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен 
уңайлы урыннарда, шул исәптән инвалидларның 
чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла. 

2.15. Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен 
мөмкин булуы һәм сыйфаты 
күрсәткечләре 

Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы 
күрсәткечләре булып тора: 
- бинаның җәмәгать транспортына якын зонасында 
урнашуы; 
-  гариза бирүчеләрдән документлар кабул ителә торган 
биналар булу; 
- мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәренең 
мәгълүмати ресурсларында, Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләрнең бердәм порталында хезмәт күрсәтү 
ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы 
мәгълүмат булу; 

 



 
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 
булмау белән характерлана: 
- хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 
- хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) карата шикаять; 
- хезмәте күрсәтүче хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә 
карата әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата 
шикаятьләр. 
Күпфункцияле үзәктә хезмәт күрсәтелми. 

2.16. Электрон формада хезмәт 
күрсәтү үзенчәлекләре 

Хезмәт күрсәтү тәртибе турында консультацияне 
Башкарма комитетның Интернет – кабул итү бүлмәсе аша 
алырга мөмкин. 
Электрон формада хезмәт күрсәтелми 

  



 

3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм үтәү 
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр 

 
3.1.  Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау. 
3.1.1.  Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге административ процедураларны үз эченә 

ала: 
- опекуннарга һәм попечительләргә опекага алынган затның гражданлык һәм милек 

хокукларын яклау мәсьәләләре буенча мәгълүмат бирү һәм консультация бирү; опекага 
алынган зат мәнфәгатьләрендә гомерлек рента шартнамәсе төзү мәсьәләсе буенча 
мәгълүмат бирү һәм консультация бирү; 

- гариза һәм документларны кабул итү һәм теркәү; 
- бирелгән документларны кабул итү яки баш тарту өчен нигезләр билгеләү өчен, 

әлеге Административ регламентта каралган таләпләргә туры килүгә тикшерү үткәрү; 
- Бердәм дәүләт хокук реестрыннан (Татарстан Республикасы буенча дәүләт теркәве, 

кадастр һәм картография Федераль хезмәте идарәсе) опекага алынган затның (эшкә 
яраксыз затның) милке турында сорату; 

- дәүләт хезмәте күрсәтү яки күрсәдән баш тарту турында карар кабул итү. 
3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелеге блок-схемасы әлеге 

Административ регламентның 1-нче кушымтасында күрсәтелгән. 
3.2.  Консультация бирү. 
Мәгълүмат бирү һәм консультация процедуралары кысаларында гражданнарга 

консультация бирү һәм мәгълүмат бирү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- дәүләт хезмәте күрсәтү шартларын һәм тәртибен җайга салучы норматив хокукый 
актлар турында мәгълүмат бирә; 

- опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә гомерлек рента шартнамәсен төзүгә рөхсәт 
бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең тәртибе белән мөрәҗәгать итүчеләрне һәм хокуклы 
вәкилләрне таныштыра; 

- опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә гомерлек рента шартнамәсен төзүгә рөхсәт 
бирү өчен, кирәкле документлар исемлеген тәкъдим итә. 

Консультация гариза бирүченең мөрәҗәгать итү көнендә телдән үткәрелә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителгән документның составы, формасы һәм 

хезмәтләр күрсәтү алуның башка мәсьәләләре буенча консультация. 
Консультация бирү һәм мәгълүмат бирү буенча административ процедураларның 

гомуми срогы – 15 минут. 
Гражданнарга консультация һәм мәгълүмат бирүне гамәлгә ашыручы белгеч 

конфиденциаль мәгълүматны исәпкә алып уздырылган консультациянең тулылыгы, 
грамотлылыгы һәм аңлаешлылыгы өчен шәхси җаваплылык тота. 

3.3.  Мөрәҗәгать итүче, 2.5. пунктында күрсәтелгән документларны теркәп, шәхсән 
гариза бирә. 

Гариза һәм документларны кабул итү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- гражданның шәхесен, опекага алынган затның яшәү урынын ачыклый; 
- опекун (попечитель) һәм рента түләүче булырга теләүче граждан тарафыннан 

бирелгән кирәкле документларның булуын тикшерә; кирәкле документлар булмаган 
очракта, документларны бирергә тәкъдим итә. Әгәр гариза бирүче документларын кабул 
итүне таләп итә икән, документлар кабул ителә; 

- докуменлар пакетын формалаштыра.  



 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән, теркәлгән документлар. 
Гамәлләр башкаруның максималь вакыты 15 минут тәшкил итә. 
Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч, конфиденциаль мәгълүматларны 

исәпкә алып, документларны кабул итү процедураларының дөрес башкарылуы өчен шәхси 
җавап тота. 

Әлеге Регламентның 2.8. пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш 
тартуга нигез булмаганда, опека һәм попечительлек бүлеге белгече, КФҮ (КФҮ аша хезмәт 
күрсәтү шарты белән) мөрәҗәгать итүчегә гариза һәм документларны кабул итү, керү 
номеры бирелү турында хәбәр итә, шуннан соң әлеге Регламентның 3.3.1. пунктчасында 
каралган процедуралар гамәлгә ашырыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән вакыттан алып бер 
көн эчендә 15 минутта гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән гариза һәм документлар, гражданнарны 
кабул итү журналында теркәү язуы. 

Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч, конфиденциаль мәгълүматларны 
исәпкә алып, документларны кабул итү процедураларының дөрес башкарылуы өчен шәхси 
җавап тота. 

3.4. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүче биргән документларда 
булган мәгълүматларны тикшерә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм рөхсәтне әзерләү яки баш 
тарту турында карар кабул итү. 

3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара соратуларны 
формалаштыру һәм җибәрү. 

3.5.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече (мөрәҗәгать итүче белән алдан 
килештереп) электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша әлеге 
регламентның 2.6 пунктында каралган документлар бирү турында сорату җибәрә.  

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып             
2 эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүматлар бирү турында җибәрелгән сорату. 
3.5.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы   опека һәм попечительлек бүлеге 

органнары соравы буенча автоматлаштырылган режимда башкарыла: 
- соратуны эшкәртү һәм соратылган мәгълүматларны эзләү; 
- соратып алына торган мәгълүматларның ведомствоара электрон хезмәттәшлеге 

аша формалаштыру, яисә, соратып алына торган белешмәләр булмаган очракта, соратып 
алына торган белешмәләр бирүдән баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, баш тарту турында 
хәбәр җибәрү. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар опека һәм попечительлек 
органнары соратулары кергән вакыттан алып 5 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: соратуга җавап яки әлеге Регламентның 2.6. пунктында 
күрсәтелгән мәгълүматлар бирүдән баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.6. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү. 
3.6.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече тапшырылган документлар нигезендә 

опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә гомерлек рента шартнамәсе төзүгә рөхсәт итү 
турында боерык проектын әзерли һәм аны опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә 
раслауга җибәрә яки тиешле раслау белән баш тарту турында хат әзерли. 



 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә гомерлек рента 
шартнамәсе төзүгә рөхсәт бирү турында боерык, 3.8. пункты нигезендә әзерләнгән дәүләт 
хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат. 

3.7. Гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе бирү. 
3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече, кул куелган боерыкны алгач, аны 

терки һәм мөрәҗәгать итүче кулына тапшыра. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.5.1. пунктчасында каралган 

процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 
3.8. Гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат бирү. 
3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече боерык бирүдән баш тарту турында 

карар кабул ителгән очракта, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат проектын әзерли.  
Баш тарту турында әзерләнгән хат проекты Татарстан Республикасы Түбән Кама 

муниципаль районының опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә имзалауга 
җибәрелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар баш тарту өчен нигезләрне 
ачыклау вакытыннан алып биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында хат проектын имзалауга җибәрү. 
3.7.2. Опека һәм попечительлек органы җитәкчесе баш тарту турында хатны 

имзалый һәм опека һәм попечительлек бүлеге белгеченә кире кайтара. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар бер эш көне эчендә гамәлгә 

ашырыла. 
Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында имзаланган хат. 
3.7.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүчегә кул куелган көннән 

алып бер эш көне эчендә баш тарту турында хатны җиткерә. Бер үк вакытта мөрәҗәгать 
итүчегә карарга шикаять бирү тәртибе аңлатыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.7.2. пунктчасы белән каралган 
процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
турында хәбәр итү. 

 
4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 
4.1. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту гариза 

бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм юкка чыгару, дәүләт хезмәте 
күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, КФҮнең вазыйфаи затларының (КФҮ аша 
хезмәт күрсәтү шартларында), опека һәм попечительлек органнарының гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) һәм карарларына шикаятьләре булган мөрәҗәгатьләргә җаваплар әзерләү 
һәм карарлар кабул итүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 
тора:  

- дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

- билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган эш башкаруны тикшерү; 
- билгеләнгән тәртиптә дәүләт хезмәте күрсәтү процедураларының үтәлешен 

контроль тикшерү. 



 

Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр 
уздырганда дәүләт хезмәте күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләр) яки мөрәҗәгать итүченең 
конкрет мөрәҗәгате белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала. 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр кылуга һәм карарлар кабул итүгә контрольне 
гамәлгә ашыру максатларында, КФҮ, опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесе тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү буенча 
административ процедураларда билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы 
контрольдә тоту гамәлгә ашырыла. 

 4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге КФҮнең 
структур бүлекчәләре, опека һәм попечительлек органнары һәм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җаваплы башкаручы мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 
тикшермәгән һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдән нигезсез баш тарткан өчен җавап тота. 

 
5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 
 

5.1. Дәүләт  хезмәте  алучылар  дәүләт  хезмәте  бирүдә  катнашучы  КФҮ 
хезмәткәрләренең (хезмәт күрсәтү КФҮ аша башкарылган очракта), опека һәм 
попечительлек бүлегенең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына судка кадәр шикаять бирү 
хокукына ия. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә 
ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектлары норматив 
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру 
каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләр таләп итү;      

4) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре Федераль 
законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив 
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаса; 

6) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белән каралмаган түләү таләп итү; 

7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 
документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә 



 

мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу; 
8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 

тәртибен бозу; 
9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору һәм туктатып тору нигезләре әгәр 

дә федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган булса; 

10) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән беренчел баш тартканда аларның 
булмавы һәм (яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат, яисә 
муниципаль хезмәт күрсәтүне таләп итү. 

5.2. Язма формада шикаять кәгазьдә яисә электрон формада почта аша җибәрелергә 
мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә 
мөмкин. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү очрагында, шикаять КФҮ аша җибәрелә ала. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәренең мөрәҗәгать итүченең документларын кабул итүдән баш тартуы яисә 
җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдә яисә төзәтүләрнең билгеләнгән 
срогын бозу турында шикаять бирү очрагында – теркәлгән көннән соң биш эш көне 
эчендә. 

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә торган 

дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының яки муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать 
итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен 
телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш электрон 
почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр карарлары һәм гамәлләре (гамәл 
кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл 
кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 
документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәт алучысы тарафыннан имзалана. 
5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлек һәм хаталарны 
төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган 
акчаларны кире кайтару рәвешендә дә канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга 

калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма формада һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча 
электрон формада карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 



 

5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 
бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр 
турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм 
муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә алга таба башкарылырга 
тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган очракта, мөрәҗәгать итүчегә 
кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул 
ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта, 
шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны 
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   
 
 

 
 
 
 



 

Опекага алынган зат  
мәнфәгатьләрендә  гомерлек рента 
шартнамәсен төзүгә рөхсәт бирү 
буенча муниципаль берәмлекләр 
тарафыннан дәүләт хезмәте                                                                                                                           
күрсәтүнең административ регламентына 
1-нче кушымта 

 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтү БЛОК-СХЕМАСЫ 
 
 

Опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә гомерлек рента шартнамәсе төзү мәсьәләсе 
буенча мәгълүмат бирү һәм консультация бирү; 

                                                                     // 
Гариза һәм документлар кабул итү 

                                                                   // 
Бирелгән документларны тикшерү 

                                             //                                   \\           
Нигезләр булмаган очракта, опекага 

алынган зат мәнфәгатьләрендә гомерлек 
рента шартнамәсе төзү өчен рөхсәт алу 

турында боерык әзерли 

 
 

Опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә 
гомерлек рента шартнамәсе төзү өчен 
рөхсәт бирүдән баш тарту турында хат 

әзерли 
                          //                                                                                   \\                             

Опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә 
гомерлек рента шартнамәсе төзү өчен 

рөхсәт алу турында боерык бирү 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Опекага алынган зат мәнфәгать-
ләрендә гомерлек рента шартнамәсе 

төзү өчен рөхсәт бирүдән баш 
тартуны бирү 



 

Опекага алынган зат  
мәнфәгатьләрендә гомерлек рента    
шартнамәсен төзүгә рөхсәт бирү 
буенча муниципаль берәмлекләр    
тарафыннан дәүләт хезмәте   
күрсәтүнең административ     
регламентына  
кушымта (белешмә)                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 
Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы вазыйфаи затларның реквизитлары 

 
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының  

опека һәм попечительлек бүлеге 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Бүлек башлыгы 8 (8555) 41-91-45 otdel.oip@tatar.ru 
Бүлек белгече 8 (8555) 41-98-24 otdel.oip@tatar.ru 

 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Башкарма комитет Җитәкчесе 8 (8555) 42-50-50 Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru 
Башкарма комитет Җитәкчесе 
урынбасары 

8 (8555) 42-38-05 Zamsoc.Nk@tatar.ru 

 
 
 
 
 

  



 

Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019 елның 11-нче февраль 
51-нче номерлы карарына 
4-нче кушымта 

 
 

 
Балигъ булган эшкә яраксыз зат мәнфәгатьләрендә торакны хосусыйлаштыруга  

опекунга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең  
административ регламенты  

 
1. Гомуми нигезләмәләр 

  
1.1. Әлеге Регламент Түбән Кама муниципаль районы территориясендә яшәүче 

опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә торакны хосусыйлаштыруга опекунга рөхсәт бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели (алга таба – хезмәт 
күрсәтү). 

1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүне алучылар: опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә 
торакны хосусыйлаштыруга  рөхсәт алырга теләгән Россия Федерациясе гражданнары. 

1.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
(алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
башкаручы – балигъ булмаган затларның теркәү урыны буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(алга таба – опека һәм попечительлек органы). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән Кама 
шәһәре, Төзүчеләр пр., 12. 

1.3.2. Опека  һәм  попечительлек  органының  урнашу  урыны:  Татарстан 
Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорты, 6нчы каб. 

Эш режимы:  
Дүшәмбе – 13.00-17.00. 
Пәнҗешәмбе – 8.00-12.00, 13.00-17.00. 
Җәмәгать транспорты белән «Кама» кунакханәсе тукталышына кадәр барырга. 
Керү ирекле. 
1.3.3 Белешмәләр өчен телефон.: 8(8555) 41-98-24. 
1.3.4. Интернет челтәрендә ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының рәсми сайты адресы: http://www.e-nkama.ru/. 
1.3.5. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
1) Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге бинасында урнашкан дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
мәгълүмати стендлар ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәре ярдәмендә: 
- ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында 

(http://www.e-nkama.ru/); 
3) гражданинның опека һәм попечительлек бүлегенә шәхси мөрәҗәгате вакытында; 
4) опека һәм попечительлек бүлегенә язмача мөрәҗәгать иткәндә; 



 

5)  КФҮдә (КФҮ аша хезмәт күрсәтү шартларында). 
1.4. Хезмәт күрсәтү түбәндәге норматив актлар нигезендә башкарыла: 
- Россия Федерациясе Конституциясе (алга таба – РФ Конституциясе) (РФ законнар 

җыелмасы, 26.01.2009, № 4, 445 ст.); 
- 1994 елның 30 ноябрендәге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы 

(беренче өлеш) (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 04.08.2014, № 31, 4398 ст.); 
- Россия Федерациясенең 2004 елның 29 декабрендәге 188-ФЗ номерлы Торак 

кодексы (алга таба – РФ ТК) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 03.01.2005, № 1 
(1 өлеш), 14 ст.); 

- «Дәүләт   һәм   муниципаль  хезмәтләр   күрсәтүне   оештыру   турында»                                
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының 2010 елның 2 августындагы                               
31-нче номерлы 4179 ст.); 

- «Күчемсез мөлкәткә хокукларны һәм аның белән алыш-бирешләрне дәүләт теркәве 
турында» 1997 елның 21 июлендәге 122-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - дәүләт 
теркәве турында Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 28.07.1997, 
№ 30, 3594 ст.); 

 - «Россия  Федерациясендә  торак  фондын  хосусыйлаштыру  турында»                           
1991 елның 4 июлендәге 1541 – I номерлы Россия Федерациясе Законы (алга таба – 1541-I 
номерлы Закон) («Халык депутатлары съезды һәм РСФСР Югары Советы ведомостьлары» 
11.07.1992, № 28, 959 ст.); 

- «Психиатрия ярдәме һәм аны күрсәткәндә гражданнар хокуклары гарантияләре 
турында» 1992 елның 2 июлендәге 3185-I номерлы Россия Федерациясе Законы (алга                
таба – 3185-I номерлы РФ Законы) («Халык депутатлары Советы һәм Россия Федерациясе 
Югары Советы ведомостьлары», 20.08.1992, № 33, 1913 ст.); 

- «Персональ мәгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба – 152-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 2006, № 31 (1к), 3451 ст.); 

- «Опека һәм попечительлек турында» 2008 елның 24 апрелендәге 48-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба – 48-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 28.04.2008, №17, 1755 ст.); 

- «Татарстан Республикасында опека һәм попечительлек органнары эшчәнлеген 
оештыру турында» 2004 елның 27 февралендәге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы (алга таба – 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан 
Республикасы, № 43-44, 02.03.2004); 

- «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә 
органнарына опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым 
дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы (алга таба – 7-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы,       
№ 60-61, 25.03.2008); 

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 
2010 елның 2 ноябрендәге 880-нче номерлы карары (алга таба – Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 880-нче карары) (Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнарының 
норматив актлары җыентыгы, 08.12.2010, № 46,  2144 ст.); 



 

- Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының 2014 елның 
18 февралендәге 5-нче номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы «Түбән 
Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы (алга таба – Устав); 

- Татарстан  Республикасы  Түбән  Кама  муниципаль  районы Советының                           
2015 елның 24 февралендәге 7 номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты турында ни-гезләмә (алга таба – БК 
турында Нигезләмә); 

- Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 2014 елның 15 августындагы боерыгы белән расланган Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге турында 
нигезләмәсе (алга таба – опека бүлеге турында Нигезләмә). 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 
- опека – суд тарафыннан эшкә яраксыз дип таныган гражданнарны урнаштыру 

формасы, опека һәм попечительлек органы тарафыннан билгеләнгән гражданнар 
(опекуннар) опекага алынган затларның законлы вәкилләре булалар һәм алар исеменнән 
һәм аларның мәнфәгатьләрендә юридик яктан әһәмиятле барлык гамәлләр башкаралар; 

 - опекага алынган зат – аңа карата опека яки попечительлек билгеләнгән граждан 
(эшкә яраксыз яки чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз граждан); 

- административ регламент – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 
органының административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм 
эзлеклелеген, аның структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи затлары арасында үзара 
хезмәттәшлек тәртибен, шулай ук дәүләт хакимияте башкарма органының физик яки 
юридик затлар (алга таба – дәүләт хезмәтләрен алучылар), дәүләт хакимиятенең һәм җирле 
үзидарәнең башка органнары, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә оешмалар белән 
үзара хезмәттәшлеген билгели торган норматив хокукый акт; 

- дәүләт хезмәте күрсәтү – гариза бирүчеләрнең Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә гариза 
бирүчеләр сораулары буенча гамәлгә ашырыла торган, Федераль законнар һәм Татарстан 
Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашырганда, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы, җирле үзидарә 
органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге; 

- дәүләт  хезмәтләре күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга таба – шикаять) – 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.1 кисәге белән каралган, дәүләт хезмәте 
күрсәтүче орган,  күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты, 
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, дәүләт хезмәткәре яисә оешмалар яисә аларның 
хезмәткәрләре тарафыннан әлеге мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүләре алганда,  
мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле тарафыннан мөрәҗәгать итүченең бозылган 
хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау  таләбе; 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба – 
күпфункцияле үзәк) – дәүләт яисә муниципаль учреждениенең оештыру – хокукый 
формасында барлыкка килгән (шул исәптән автоном учреждение булып торган), 210-ФЗ 
номерлы Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыручы, шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы буенча 
электрон формада, вәкаләтле оешма; 

«бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең «Дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 15.1 маддәсендә күрсәтелгән сорату яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү 



 

турында тиешле сорату белән бер тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң гамәлгә ашырыла 
торган дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү, ә дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар 
яки муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара хезмәттәшлек күпфункцияле 
үзәк тарафыннан мөрәҗәгать итүченең катнашыннан башка норматив хокукый актлар һәм 
үзара хезмәттәшлек турында килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган принцип.



 

2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 
 

Стандарт таләпләре атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге 
Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 

таләпне билгеләүче норматив 
акт 

2.1. Хезмәт күрсәтү атамасы Эшкә яраксыз балигъ булган зат мәнфәгатьләрендә 
торакны хосусыйлаштыруга опекунга рөхсәт бирү  

РФ ГК;  
48-ФЗ номерлы Федераль 
закон; 
1541-I номерлы Федераль 
закон; 
122-ФЗ номерлы Федераль 
закон 

2.2. Хезмәт күрсәтүче орган атамасы Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы 
башкарма комитеты (опекага алынган затның яшәү 
урыны буенча) 

 Устав; 
7-ЗТР номерлы ТР законы; 
 

2.3. Хезмәт күрсәтү нәтиҗәләренең 
тасвирламасы 

Балигъ булган эшкә яраксыз зат мәнфәгатьләрендә торак-
ны хосусыйлаштыруга опекунга рөхсәт бирү турында 
боерык, яки опекага алынган зат катнашыннан башка   
торакны хосусыйлаштыруга рөхсәт бирү турында боерык, 
яки торакны хосусыйлаштыруга рөхсәт бирүдән баш 
тарту  

 РФ ГК; 
48-ФЗ номерлы Федераль 
закон; 
 

2.4. Хезмәт күрсәтү срогы  Мөрәҗәгать итүчедән барлык кирәкле документлар 
кабул ителгәннән соң 15 көн эчендә 

 927 номерлы карар 

2.5.  Хезмәт күрсәтү өчен законнар һәм 
башка норматив хокукый актлар 
нигезендә кирәкле документларның 
тулы исемлеге 

1. опекага алынган зат мәнфәгатьләрен искә алып, 
торакны хосусыйлаштыруга рөхсәт алу турында опекун 
гаризасы; 
2. әлеге учреждениедә булган эшкә яраксыз затка карата 
опекун вазыйфаларын башкаручы сәламәтлек саклау 
дәвалау учреждениесе администрациясенең (яисә социаль 
хезмәт күрсәтү учреждениесенең) опекага алынган зат 
мәнфәгатьләрендә торакны хосусыйлаштыруга рөхсәт алу 

 РФ ГК; 
48-ФЗ номерлы Федераль 
закон; 
1541-I номерлы Федераль 
закон; 
 



 

турында гаризасы; 3.  опека булдыру һәм опекун 
билгеләү турында хокукый акт күчермәсе (карар, боерык, 
карар һ.б.); 
4.  гражданны эшкә яраксыз дип тану турында законлы 
көченә кергән суд органы карары күчермәсе; 
5. опекага алынган затның паспорт күчермәсе; 
6.  хосусыйлаштырылган фатирга ордер яки социаль найм 
шартнамәсе күчермәләре; 
7. эшкә яраксыз зат милекче булган торак бинага хокук 
билгеләүче документ күчермәсе (әгәр хосусыйлаштыру 
опекага алынган зат катнашыннан башка булган очракта). 

2.6.  Дәүләт органнары, җирле үзидарә 
органнары һәм башка оешмалар 
карамагында булган хезмәт күрсәтү 
өчен норматив хокукый актлар 
нигезендә кирәкле документларның 
тулы исемлеге 

- Бердәм  дәүләт  хокук  реестрыннан  (Татарстан 
Республикасы буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм 
картография Федераль хезмәте идарәсе) алынган опекага 
алынган затның (эшкә яраксыз затның) милке турында 
мәгълүмат; 
- хосусыйлаштырылган фатирга йорт (аерым фатир) 
кенәгәсеннән өземтә 

  

2.7. Дәүләт хакимияте органнары һәм 
аларның структур бүлекчәләре 
исемлеге, аларны килештерү норматив 
хокукый актларда каралган 
очракларда, хезмәт күрсәтү өчен таләп 
ителә һәм хезмәт күрсәтүче башкарма 
хакимият органы тарафыннан гамәлгә 
ашырыла   

Килештерү таләп ителми   

2.8. Хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш 
тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге 

Гражданинның яшәү урыны булмаган урынга мөрәҗәгать 
итү 

 

2.9. Хезмәт күрсәтүне туктатып тору 
яки бирүдән баш тарту өчен 

Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктату өчен нигезләр 
каралмаган 

 
 



 

нигезләрнең тулы исемлеге Хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 
- тапшырылган документларның әлеге административ 
регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документлар 
исемлегенә туры килмәве; 
- опекага алынган затның граждан һәм милек хокукларын 
кысу 

 

2.10.  Хезмәт күрсәтүләр өчен алына 
торган дәүләт пошлинасы яки башка 
түләү алу тәртибе, күләме һәм 
нигезләре                     

Хезмәт күрсәтү бушлай бирелә  

2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 
кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү алу тәртибе, 
күләме һәм нигезләре, шул исәптән 
мондый түләүне исәпләү методикасы 
турында мәгълүматны да кертеп   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12. Хезмәт күрсәтү турында сорату 
биргәндә һәм хезмәт күрсәтү 
нәтиҗәсен алганда чиратта көтүнең 
максималь вакыты                 

Хезмәт күрсәтү алучыларның аерым категорияләре өчен 
чират билгеләнмәгән. Хезмәт күрсәтү  алучының 
(мөрәҗәгать итүченең) кабул итүне көтүнең (хезмәт 
күрсәтүне көтүнең)  максималь срогы  15 минуттан арт-
маска тиеш. 

 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең хезмәт 
күрсәтү турында соравын теркәү вакы-
ты        

Гариза кергән көнне  

2.14. Хезмәт күрсәтелә торган 
биналарга таләпләр  

1. Гариза түбәндәге адрес буенча бирелә: 
Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорт, 6нчы 
кабинет, опека һәм попечительлек бүлеге. 
2. Гариза бирүчеләрне кабул итү янгын системасы һәм 
янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган 
бинада башкарыла. 
3. Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү бинасында бүлек 

 



 

белгеченең эш урыны электрон белешмә-хокукый 
системаларга керү мөмкинлеге булган шәхси компьютер 
һәм хезмәт күрсәтүне тулы күләмдә башкаруны 
оештырырга мөмкинлек бирүче оргтехника белән 
җиһазландырыла. 
4. Документларны тутыру урыны урындыклар, өстәлләр 
белән җиһазландырыла һәм документлар тутыру 
үрнәкләре белән тәэмин ителә. 
5. Инвалидларның дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына 
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә, шул 
исәптән объектларга киртәләрсез керү һәм алардан чыгу, 
шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына керү 
максатларында объект буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү 
мөмкинлеге тәэмин ителә. 
6. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү тәртибе турында визуаль 
һәм мультимедиа мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен 
уңайлы урыннарда, шул исәптән инвалидларның 
чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла. 

2.15. Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен 
мөмкин булуы һәм сыйфаты 
күрсәткечләре 

Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы 
күрсәткечләре булып тора: 
- бинаның җәмәгать транспортына якын зонасында 
урнашуы; 
-  гариза бирүчеләрдән документлар кабул ителә торган 
биналар булу; 
- мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәренең 
мәгълүмати ресурсларында. Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләрнең бердәм порталында хезмәт күрсәтү 
ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы 
мәгълүмат булу; 
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 
булмау белән характерлана: 

 



 

-хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 
-хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) карата шикаять; 
-хезмәте күрсәтүче хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә 
карата әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата 
шикаятьләр. 
Күпфункцияле үзәктә хезмәт күрсәтелми. 

2.16. Электрон формада хезмәт 
күрсәтү үзенчәлекләре 

Электрон формада хезмәт күрсәтелми   



 

3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм үтәү 
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр 

 
3.1.  Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау. 
3.1.1. Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге административ процедураларны үз эченә 

ала: 
- опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә торакны хосусыйлаштыруга рөхсәт бирү 

мәсьәләләре буенча опекуннарга мәгълүмат бирү һәм консультация бирү; әгәр опекага 
алынган зат тарафыннан торакны хосусыйлаштыру хокукы элек кулланылган булса, 
опекага алынган зат катнашыннан башка торакны хосусыйлаштыруга рөхсәт бирү 
мәсьәләләре буенча опекуннарга мәгълүмат бирү һәм консультация бирү; 

- гариза һәм документларны кабул итү һәм теркәү; 
- бирелгән документларны кабул итү яки баш тарту өчен нигезләр билгеләү өчен, 

әлеге Административ регламентта каралган таләпләргә туры килүгә тикшерү үткәрү; 
- дәүләт хезмәте күрсәтү яки күрсәтүдән баш тарту турында карар кабул итү. 
3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелеге блок-схемасы әлеге 

Административ регламентның кушымтасында күрсәтелгән. 
3.2.  Консультация бирү. 
Мәгълүмат бирү һәм консультация процедуралары кысаларында гражданнарга 

консультация бирү һәм мәгълүмат бирү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- дәүләт хезмәте күрсәтү шартларын һәм тәртибен җайга салучы норматив хокукый 
актлар турында мәгълүмат бирә; 

- опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә торакны хосусыйлаштыруга рөхсәт бирү 
мәсьәләләре буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең тәртибе белән опекага алынган затның 
хокуклы вәкилен таныштыра; 

- опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә торакны хосусыйлаштыруга рөхсәт бирү 
өчен кирәкле документлар исемлеген тәкъдим итә. 

Консультация гариза бирүченең мөрәҗәгать итү көнендә телдән үткәрелә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителгән документның составы, формасы һәм 

хезмәтләр күрсәтү алуның башка мәсьәләләре буенча консультация. 
Консультация бирү һәм мәгълүмат бирү буенча административ процедураларның 

гомуми срогы – 15 минут. 
Гражданнарга консультация һәм мәгълүмат бирүне гамәлгә ашыручы белгеч 

конфиденциаль мәгълүматны исәпкә алып уздырылган консультациянең тулылыгы, 
грамотлылыгы һәм аңлаешлылыгы өчен шәхси җаваплылык тота 

3.3. Мөрәҗәгать итүче, 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны теркәп, шәхсән 
гариза бирә. 

Гариза һәм документларны кабул итү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- гражданның шәхесен, опекага алынган затның яшәү урынын ачыклый; 
- опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә торакны хосусыйлаштыру өчен рөхсәт бирү 

өчен кирәкле документларның булуын тикшерә; кирәкле документлар булмаган очракта, 
документларны бирергә тәкъдим итә. Әгәр гариза бирүче документларын кабул итүне 
таләп итә икән, документлар кабул ителә; 

- докуменлар пакетын формалаштыра.  
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән, теркәлгән документлар. 
Гамәлләр башкаруның максималь вакыты 15 минут тәшкил итә. 



 

Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч, конфиденциаль мәгълүматларны 
исәпкә алып, документларны кабул итү процедураларының дөрес башкарылуы өчен шәхси 
җавап тота. 

Әлеге Регламентның 2.8. пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш 
тартуга нигез булмаганда, опека һәм попечительлек бүлеге белгече, КФҮ (КФҮ аша хезмәт 
күрсәтү шарты белән) мөрәҗәгать итүчегә гариза һәм документларны кабул итү, керү 
номеры бирелү турында хәбәр итә, шуннан соң әлеге Регламентның 3.3.1. пунктчасында 
каралган процедуралар гамәлгә ашырыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән вакыттан алып бер 
көн эчендә 15 минутта гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән гариза һәм документлар, гражданнарны 
кабул итү журналында теркәү язуы. 

Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч, конфиденциаль мәгълүматларны 
исәпкә алып, документларны кабул итү процедураларының дөрес башкарылуы өчен шәхси 
җавап тота. 

3.4. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүче биргән документларда 
булган мәгълүматларны тикшерә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм рөхсәтне әзерләү яки баш 
тарту турында карар кабул итү. 

3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара соратуларны 
формалаштыру һәм җибәрү. 

3.5.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече (мөрәҗәгать итүче белән алдан 
килештереп) электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша әлеге 
регламентның 2.6 пунктында каралган документлар бирү турында сорату җибәрә.  

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып                     
2 эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүматлар бирү турында җибәрелгән сорату. 
3.5.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы   опека һәм попечительлек бүлеге 

органнары соравы буенча автоматлаштырылган режимда башкарыла: 
- соратуны эшкәртү һәм соратылган мәгълүматларны эзләү; 
- соратып алына торган мәгълүматларның ведомствоара электрон хезмәттәшлеге 

аша формалаштыру, яисә, соратып алына торган белешмәләр булмаган очракта, соратып 
алына торган белешмәләр бирүдән баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, баш тарту турында 
хәбәр җибәрү. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар опека һәм попечительлек 
органнары соратулары кергән вакыттан алып 5 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: соратуга җавап яки әлеге Регламентның 2.6. пунктында 
күрсәтелгән мәгълүматлар бирүдән баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.6. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү. 
3.6.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече тапшырылган документлар нигезендә 

опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә торакны хосусыйлаштыру өчен рөхсәт бирү 
турындагы боерык проектын әзерли һәм аны опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә 
раслауга җибәрә яки тиешле раслау белән баш тарту турында хат әзерли. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 



 

Процедураларның нәтиҗәсе: опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә торакны 
хосусыйлаштыру өчен рөхсәт бирү турындагы боерык, 3.8. пункты нигезендә әзерләнгән 
дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат. 

3.7. Гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе бирү. 
3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече, кул куелган боерыкны алгач, аны 

терки һәм мөрәҗәгать итүче кулына тапшыра. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.5.1. пунктчасында каралган 

процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 
3.8. Гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат бирү. 
3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече боерык бирүдән баш тарту турында 

карар кабул ителгән очракта, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат проектын әзерли.  
Баш тарту турында әзерләнгән хат проекты Татарстан Республикасы Түбән Кама 

муниципаль районының опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә имзалауга 
җибәрелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар баш тарту өчен нигезләрне 
ачыклау вакытыннан алып биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында хат проектын имзалауга җибәрү. 
3.7.2. Опека һәм попечительлек органы җитәкчесе баш тарту турында хатны 

имзалый һәм опека һәм попечительлек бүлеге белгеченә кире кайтара. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар бер эш көне эчендә гамәлгә 

ашырыла. 
Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында имзаланган хат. 
3.7.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүчегә кул куелган көннән 

алып бер эш көне эчендә баш тарту турында хатны җиткерә. Бер үк вакытта мөрәҗәгать 
итүчегә карарга шикаять бирү тәртибе аңлатыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.7.2. пунктчасы белән каралган 
процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
турында хәбәр итү. 

 
4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 
4.1. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту гариза 

бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм юкка чыгару, дәүләт хезмәте 
күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, КФҮнең вазыйфаи затларының (КФҮ аша 
хезмәт күрсәтү шартларында), опека һәм попечительлек органнарының гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) һәм карарларына шикаятьләре булган мөрәҗәгатьләргә җаваплар әзерләү 
һәм карарлар кабул итүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 
тора:  

- дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

- билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган эш башкаруны тикшерү; 
- билгеләнгән тәртиптә дәүләт хезмәте күрсәтү процедураларының үтәлешен 

контроль тикшерү. 



 

Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр 
уздырганда дәүләт хезмәте күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләр) яки мөрәҗәгать итүченең 
конкрет мөрәҗәгате белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала. 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр кылуга һәм карарлар кабул итүгә контрольне 
гамәлгә ашыру максатларында, КФҮ, опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесе тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү буенча 
административ процедураларда билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы 
контрольдә тоту гамәлгә ашырыла. 

 4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге КФҮнең 
структур бүлекчәләре, опека һәм попечительлек органнары һәм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җаваплы башкаручы мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 
тикшермәгән һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдән нигезсез баш тарткан өчен җавап тота. 

 
5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 
 

5.1. Дәүләт  хезмәте  алучылар  дәүләт  хезмәте  бирүдә  катнашучы  КФҮ 
хезмәткәрләренең (хезмәт күрсәтү КФҮ аша башкарылган очракта), опека һәм 
попечительлек бүлегенең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына судка кадәр шикаять бирү 
хокукына ия. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә 
ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектлары норматив 
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру 
каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләр таләп итү;      

4) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре Федераль 
законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив 
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаса; 

6) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белән каралмаган түләү таләп итү; 

7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 
документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә 



 

мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу; 
8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 

тәртибен бозу; 
9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору һәм туктатып тору нигезләре әгәр 

дә федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган булса; 

10) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән беренчел баш тартканда аларның 
булмавы һәм (яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат, яисә 
муниципаль хезмәт күрсәтүне таләп итү. 

5.2. Язма формада шикаять кәгазьдә яисә электрон формада почта аша җибәрелергә 
мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә 
мөмкин. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү очрагында, шикаять КФҮ аша җибәрелә ала. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәренең мөрәҗәгать итүченең документларын кабул итүдән баш тартуы яисә 
җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдә яисә төзәтүләрнең билгеләнгән 
срогын бозу турында шикаять бирү очрагында - теркәлгән көннән соң биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә торган 

дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының яки муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать 
итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен 
телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш электрон 
почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр карарлары һәм гамәлләре (гамәл 
кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл 
кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 
документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәт алучысы тарафыннан имзалана. 
5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлек һәм хаталарны 
төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган 
акчаларны кире кайтару рәвешендә дә канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга 

калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма формада һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча 
электрон формада карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 



 

5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 
бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр 
турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм 
муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә алга таба башкарылырга 
тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган очракта, мөрәҗәгать итүчегә 
кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул 
ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта, 
шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны 
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 

                                                                               



 

Эшкә яраксыз балигъ булган зат 
мәнфәгатьләрендә торакны  
хосусыйлаштыруга рөхсәт бирү буенча 
муниципаль берәмлекләр тарафыннан                                   
дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
кушымта   

 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтү БЛОК-СХЕМАСЫ 
 

Опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә торакны хосусыйлаштыруга рөхсәт бирү 
мәсьәләләре буенча гражданнарга  мәгълүмат бирү һәм консультация бирү 

                                                                      // 
Бирелгән документларны кабул итү 

                                                                     // 
Документларны тикшерү 

                        // 
Дәүләт хезмәте күрсәтүдә яисә кире кагуда 

нигезләр билгеләү 
                                  //                                     //                                        \\ 

 Опекага алынган зат 
мәнфәгатьләрендә торакны 
хосусыйлаштыруга рөхсәт 

бирү турында боерык әзерләү 

 
 
 

Опекага алынган зат 
катнашыннан башка 

торакны 
хосусыйлаштыруга рөхсәт 

бирү турында боерык 
әзерләү 

 
 
 

Торакны хосусый-
лаштыруга рөхсәт 
бирүдән баш тарту 

турында хат әзерләү 

          //                                                             //                                                    \\ 
Опекага алынган зат 

мәнфәгатьләрендә торакны 
хосусыйлаштыруга боерык 

бирү 

 
 
 

Опекага алынган зат 
 катнашыннан башка  

торакны хосусыйлашты-
руга боерык бирү 

 
 
 

Торакны хосусый-
лаштыруга рөхсәт 
бирүдән баш тарту  
турында хат бирү 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эшкә яраксыз балигъ булган зат  



 

мәнфәгатьләрендә торакны    
хосусыйлаштыруга рөхсәт бирү 
буенча муниципаль берәмлекләр    
тарафыннан дәүләт хезмәте   
күрсәтүнең административ     
регламентына  
кушымта (белешмә) 
 

 
 

 
Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы вазыйфаи затларның реквизитлары 

 
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының  

опека һәм попечительлек бүлеге 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Бүлек башлыгы 8 (8555) 41-91-45 otdel.oip@tatar.ru 
Бүлек белгече 
 

8 (8555) 41-98-24 otdel.oip@tatar.ru 

 
 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Башкарма комитет Җитәкчесе 8 (8555) 42-50-50 Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru 
Башкарма комитет Җитәкчесе 
урынбасары 

8(8555) 42-38-05 Zamsoc.Nk@tatar.ru 

 
 

 
 

  



 

Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019 елның 11-нче февраль 
51-нче номерлы карарына 
5-нче кушымта 

 
 

Опекага алынган затныкы булган торакны 
 наемга бирүгә опекунга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең  

административ регламенты 
 

1. Гомуми нигезләмәләр 
 

1.1. Әлеге Регламент Түбән Кама муниципаль районы территориясендә яшәүче 
опекага алынган затныкы булган торакны наемга бирүгә опекунга рөхсәт бирү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели (алга таба – хезмәт күрсәтү). 

1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүне алучылар: опекага алынган затныкы булган торакны 
наемга бирүгә рөхсәт алырга теләгән Россия Федерациясе гражданнары. 

1.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
(алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
башкаручы – балигъ булмаган затларның теркәү урыны буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(алга таба – опека һәм попечительлек органы). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән Кама 
шәһәре, Төзүчеләр пр., 12. 

1.3.2. Опека һәм попечительлек органының урнашу урыны: Татарстан 
Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорты, 6-нчы каб. 

 Эш режимы:  
Дүшәмбе – 13.00-17.00. 
Пәнҗешәмбе – 8.00-12.00, 13.00-17.00. 
Җәмәгать транспорты белән «Кама» кунакханәсе тукталышына кадәр барырга. 
Керү ирекле. 
1.3.3 Белешмәләр өчен телефон.: 8(8555) 41-98-24. 
1.3.4. Интернет челтәрендә ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының рәсми сайты адресы: http://www.e-nkama.ru/. 
1.3.5. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
1) Татарстан  Республикасы  Түбән  Кама  муниципаль  районы  Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге бинасында урнашкан дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
мәгълүмати стендлар ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәре ярдәмендә: 
- ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында 

(http://www.e-nkama.ru/); 
3) гражданинның опека һәм попечительлек бүлегенә шәхси мөрәҗәгате вакытында; 
4) опека һәм попечительлек бүлегенә язмача мөрәҗәгать иткәндә; 
5)  КФҮдә (КФҮ аша хезмәт күрсәтү шартларында). 
1.4. Хезмәт күрсәтү түбәндәге норматив актлар нигезендә башкарыла: 



 

- Россия Федерациясе Конституциясе (алга таба – РФ Конституциясе) (РФ законнар 
җыелмасы, 26.01.2009, № 4, 445 ст.); 

- 1994 елның 30 ноябрендәге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы 
(беренче өлеш) (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 

- Россия Федерациясенең 2004 елның 29 декабрендәге 188-ФЗ номерлы Торак 
кодексы (алга таба – РФ ТК) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 03.01.2005, № 1 
(1 өлеш), 14 ст.); 

- «Дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  күрсәтүне  оештыру  турында»                                
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының 2010 елның 2 августындагы                         
31-нче номерлы 4179 ст.); 

- «Психиатрия ярдәме һәм аны күрсәткәндә гражданнар хокуклары гарантияләре 
турында» 1992 елның 2 июлендәге 3185-I номерлы Россия Федерациясе Законы (алга                  
таба – 3185-I номерлы РФ Законы) («Халык депутатлары Советы һәм Россия Федерациясе 
Югары Советы ведомостьлары», 20.08.1992, № 33, 1913 ст.); 

- «Күчемсез мөлкәткә хокукларны һәм аның белән алыш-бирешләрне дәүләт теркәве 
турында» 1997 елның 21 июлендәге 122 – ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – дәүләт 
теркәве турында Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 28.07.1997, 
№ 30, 3594 ст.); 

- «Персональ мәгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба – 152-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 2006, № 31 (1к), 3451 ст.); 

- «Опека һәм попечительлек турында» 2008 елның 24 апрелендәге 48-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба – 48-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 28.04.2008, №17, 1755 ст.); 

- «Татарстан Республикасында опека һәм попечительлек органнары эшчәнлеген 
оештыру турында» 2004 елның 27 февралендәге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы (алга таба – 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан 
Республикасы, №43-44, 02.03.2004); 

- «Татарстан  Республикасында  муниципаль  берәмлекләрнең  җирле  үзидарә 
органнарына опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым 
дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы (алга таба – 7-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы,         
№ 60-61, 25.03.2008); 

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 
2010 елның 2 ноябрендәге 880-нче номерлы карары (алга таба – Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 880-нче карары) (Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнарының 
норматив актлары җыентыгы, 08.12.2010, № 46, 2144 ст.); 

- Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының 2014 елның 
18 февралендәге 5нче номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы «Түбән 
Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы (алга таба – Устав); 

- Татарстан  Республикасы  Түбән  Кама  муниципаль  районы  Советының                         
2015 елның 24 февралендәге 7 номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы 



 

Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба –              
БК турында Нигезләмә); 

- Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 2014 елның 15 августындагы боерыгы белән расланган Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге турында 
нигезләмәсе (алга таба –опека бүлеге турында Нигезләмә). 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 
- опека – суд тарафыннан эшкә яраксыз дип таныган гражданнарны урнаштыру 

формасы, опека һәм попечительлек органы тарафыннан билгеләнгән гражданнар 
(опекуннар) опекага алынган затларның законлы вәкилләре булалар һәм алар исеменнән 
һәм аларның мәнфәгатьләрендә юридик яктан әһәмиятле барлык гамәлләр башкаралар; 

 - опекага алынган зат - аңа карата опека яки попечительлек билгеләнгән граждан 
(эшкә яраксыз яки чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз граждан); 

- административ регламент – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 
органының административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм 
эзлеклелеген, аның структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи затлары арасында үзара 
хезмәттәшлек тәртибен, шулай ук дәүләт хакимияте башкарма органының физик яки 
юридик затлар (алга таба – дәүләт хезмәтләрен алучылар), дәүләт хакимиятенең һәм җирле 
үзидарәнең башка органнары, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә оешмалар белән 
үзара хезмәттәшлеген билгели торган норматив хокукый акт;  

- дәүләт хезмәте күрсәтү -  гариза бирүчеләрнең Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә гариза 
бирүчеләр сораулары буенча гамәлгә ашырыла торган, Федераль законнар һәм Татарстан 
Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашырганда, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы, җирле үзидарә 
органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге; 

- дәүләт  хезмәтләре күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга таба – шикаять) – 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.1 кисәге белән каралган, дәүләт хезмәте 
күрсәтүче орган,  күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты, 
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, дәүләт хезмәткәре яисә оешмалар яисә аларның 
хезмәткәрләре тарафыннан әлеге мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүләре алганда,  
мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле тарафыннан мөрәҗәгать итүченең бозылган 
хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау  таләбе; 

- дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба –
күпфункцияле үзәк) – дәүләт яисә муниципаль учреждениенең оештыру – хокукый 
формасында барлыкка килгән (шул исәптән автоном учреждение булып торган), 210-ФЗ 
номерлы Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыручы, шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы буенча 
электрон формада, вәкаләтле оешма; 

- «бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең «Дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 15.1 маддәсендә күрсәтелгән сорату яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында тиешле сорату белән бер тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң гамәлгә ашырыла 
торган дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү, ә дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар 
яки муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара хезмәттәшлек күпфункцияле 
үзәк тарафыннан мөрәҗәгать итүченең катнашыннан башка норматив хокукый актлар һәм 
үзара хезмәттәшлек турында килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган принцип.



 
2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 

 

Стандарт таләпләре атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 
таләпне билгеләүче норматив акт 

2.1. Хезмәт күрсәтү атамасы   Опекага алынган затныкы булган торакны наемга бирүгә 
опекунга рөхсәт бирү 

 РФ ГК; 48-ФЗ номерлы 
Федераль закон; 
 

2.2. Турыдан-туры хезмәт 
күрсәтүче орган атамасы 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы 
башкарма комитеты (опекага алынган затның яшәү урыны 
буенча) 

 Устав, 
 7-ЗТР номерлы ТР законы; 

2.3. Хезмәт күрсәтү нәтиҗәләренең 
тасвирламасы 

 Опекага алынган затныкы булган торакны наемга бирүгә 
опекунга рөхсәт бирүгә боерык яки опекага алынган 
затныкы булган торакны  наемга бирүгә рөхсәт бирүдән 
баш тарту 

РФ ГК; 
48-ФЗ номерлы Федераль 
закон; 
 

2.4. Хезмәт күрсәтү срогы  Мөрәҗәгать итүчедән барлык кирәкле документлар кабул 
ителгәннән соң 15 көн эчендә. 

 

2.5. Хезмәт күрсәтү өчен законнар 
һәм башка норматив хокукый 
актлар нигезендә кирәкле 
документларның тулы исемлеге 

         1.опекага алынган затныкы булган торакны наемга 
(опекага алынган затның милкенә хокук алудан тыш) 
бирүгә рөхсәт алу турында опекунның (хокуклы вәкилнең) 
гаризасы; 
2. әгәр дә торак гомуми өлешле милектә булса, опекага 
алынган затныкы булган торакны (бүлмәне) наемга бирүгә 
рөхсәт бирү турында милектәш (булган очракта) гаризасы; 
 3. опека булдыру һәм опекун билгеләү турында хокукый 
акт күчермәсе (карар, боерык); 
4. гражданны эшкә яраксыз (чикләнгән күләмдә эшкә 
яраксыз) дип тану турында законлы көченә кергән суд 
органы карары күчермәсе; 
5. опекага алынган затның (эшкә яраксыз затның) паспорт 
күчермәсе; 
6.  опекага алынган зат милекче булып торучы торак 
бинага хокук билгеләү документының күчермәсе; 

 РФ ГК; 
 48-ФЗ номерлы Федераль 
закон; 
 



 
8. опекага алынган затның торагын наемга бирү турында 
шартнамә проекты күчермәсе (булганда); 
9. опекага алынган зат исеменә ачылган саклык кенәгәсе, 
аңа торакны наймга бирү шартнамәсе буенча алынган 
акчалар кертеләчәк. 

2.6.  Дәүләт органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм башка 
оешмалар карамагында булган 
хезмәт күрсәтү өчен норматив 
хокукый актлар нигезендә кирәкле 
документларның тулы исемлеге 

- Мөрәҗәгать итүченең ризалыгы белән Бердәм дәүләт 
хокук реестрыннан (Татарстан Республикасы буенча 
дәүләт теркәве, кадастр һәм картография Федераль хезмәте 
идарәсе) алынган опекага алынган затның (эшкә яраксыз 
затның) милке турында мәгълүмат; 
 - наемга бирелгән торак бинага йорт (аерым фатир) 
кенәгәсеннән өземтә. 

  

2.7. Дәүләт хакимияте органнары 
һәм аларның структур бүлекчәләре 
исемлеге, аларны килештерү 
норматив хокукый актларда карал-
ган очракларда, хезмәт күрсәтү 
өчен таләп ителә һәм хезмәт күрсә-
түче башкарма хакимият органы 
тарафыннан гамәлгә ашырыла   

Килештерү таләп ителми   

2.8. Хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш 
тарту өчен нигезләрнең тулы 
исемлеге 

Опекага алынган затның яшәү урыны булмаган урынга 
мөрәҗәгать итү  
 

 

2.9.  Хезмәт күрсәтүне туктатып 
тору яки бирүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге 

Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктату өчен нигезләр 
каралмаган. 
Хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 
- тапшырылган документларның әлеге административ 
регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документлар 
исемлегенә туры килмәве; 
- опекага алынган затның граждан һәм милек хокукларын 
кысу 

48-ФЗ номерлы Федераль 
закон; 
 



 
2.10. Хезмәт күрсәтүләр өчен 
алына торган дәүләт пошлинасы 
яки башка түләү алу тәртибе, 
күләме һәм нигезләре                     

Хезмәт күрсәтү бушлай бирелә   

2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган 
хезмәт күрсәтүләр өчен түләү алу 
тәртибе, күләме һәм нигезләре, 
шул исәптән мондый түләүне 
исәпләү методикасы турында 
мәгълүматны да кертеп   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12. Хезмәт күрсәтү турында со-
рату биргәндә һәм хезмәт күрсәтү 
нәтиҗәсен алганда чиратта 
көтүнең максималь вакыты                

Хезмәт күрсәтү алучыларның аерым категорияләре өчен 
чират билгеләнмәгән. Хезмәт күрсәтү  алучының 
(мөрәҗәгать итүченең) кабул итүне көтүнең (хезмәт 
күрсәтүне көтүнең)  максималь срогы  15 минуттан арт-
маска тиеш 

 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең хезмәт 
күрсәтү турында соравын теркәү 
вакыты        

Гариза кергән көнне               

2.14.  Хезмәт күрсәтелә торган 
биналарга таләпләр 

1. Гариза түбәндәге адрес буенча бирелә: 
Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорт, 6нчы 
кабинет, опека һәм попечительлек бүлеге. 
2. Гариза бирүчеләрне кабул итү янгын системасы һәм 
янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган бинада 
башкарыла. 
3. Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү бинасында бүлек 
белгеченең эш урыны электрон белешмә-хокукый 
системаларга керү мөмкинлеге булган шәхси компьютер 
һәм хезмәт күрсәтүне тулы күләмдә башкаруны 
оештырырга мөмкинлек бирүче оргтехника белән 
җиһазландырыла. 
4. Документларны тутыру урыны урындыклар, өстәлләр 

 



 
белән җиһазландырыла һәм документлар тутыру үрнәкләре 
белән тәэмин ителә. 
5. Инвалидларның дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына 
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә, шул исәптән 
объектларга киртәләрсез керү һәм алардан чыгу, шулай ук 
дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына керү максатларында 
объект буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү мөмкинлеге тәэмин 
ителә. 
6. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү тәртибе турында визуаль 
һәм мультимедиа мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен 
уңайлы урыннарда, шул исәптән инвалидларның чикләнгән 
мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла. 

2.15. Хезмәт күрсәтүнең һәркем 
өчен мөмкин булуы һәм сыйфаты 
күрсәткечләре 

Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы 
күрсәткечләре булып тора: 
- бинаның җәмәгать транспортына якын зонасында 
урнашуы; 
- мәгълүмати стендларда, Интернет челтәрендә Башкарма 
комитетның мәгълүмати ресурсларында, Дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталында хезмәт 
күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы 
мәгълүмат булу. 
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 
булмау белән характерлана: 
-хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 
-хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) карата шикаять; 
-хезмәте күрсәтүче хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә 
карата әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата 
шикаятьләр. 
Күпфункцияле үзәктә хезмәт күрсәтелми. 

 

2.16. Электрон формада хезмәт 
күрсәтү үзенчәлекләре 

 Электрон формада хезмәт күрсәтелми  



 

3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм үтәү 
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр 

 
3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау. 
3.1.1. Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге административ процедураларны үз эченә 

ала:  
- опекага алынган затныкы булган торакны наемга (опекага алынган затның милкенә 

хокук алудан тыш) бирүгә рөхсәт бирү мәсьәләләре буенча опекунга мәгълүмат һәм             
консультация бирү; 

- гариза һәм документларны кабул итү һәм теркәү; 
- бирелгән документларны кабул итү яки баш тарту өчен нигезләр билгеләү өчен, 

әлеге Административ регламентта каралган таләпләргә туры килүгә тикшерү үткәрү; 
- дәүләт хезмәте күрсәтү яки күрсәтүдән баш тарту турында карар кабул итү. 
3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелеге блок-схемасы әлеге 

Административ регламентның кушымтасында күрсәтелгән. 
3.2. Консультация бирү. 
Мәгълүмат бирү һәм консультация процедуралары кысаларында гражданнарга 

консультация бирү һәм мәгълүмат бирү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- дәүләт хезмәте күрсәтү шартларын һәм тәртибен җайга салучы норматив хокукый 
актлар турында мәгълүмат бирә; 

- опекага алынган затныкы булган торакны наемга бирүгә рөхсәт бирү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең тәртибе белән опекага алынган затның хокуклы вәкилен таныштыра; 

- опекага алынган затныкы булган торакны наемга бирүгә рөхсәт бирү өчен кирәкле 
документлар исемлеген тәкъдим итә. 

Консультация гариза бирүченең мөрәҗәгать итү көнендә телдән үткәрелә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителгән документның составы, формасы һәм 

хезмәтләр күрсәтү алуның башка мәсьәләләре буенча консультация. 
Консультация бирү һәм мәгълүмат бирү буенча административ процедураларның 

гомуми срогы – 15 минут. 
Гражданнарга консультация һәм мәгълүмат бирүне гамәлгә ашыручы белгеч 

конфиденциаль мәгълүматны исәпкә алып уздырылган консультациянең тулылыгы, 
грамотлылыгы һәм аңлаешлылыгы өчен шәхси җаваплылык тота. 

3.3. Мөрәҗәгать итүче, 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны теркәп, шәхсән 
гариза бирә. 

Гариза һәм документларны кабул итү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- гражданның шәхесен, опекага алынган затның яшәү урынын ачыклый; 
- опекага алынган затныкы булган торакны наемга бирүгә рөхсәт бирү өчен кирәкле 

документларның булуын тикшерә; кирәкле документлар булмаган очракта, документларны 
бирергә тәкъдим итә. Әгәр гариза бирүче документларын кабул итүне таләп итә икән, 
документлар кабул ителә;  

- докуменлар пакетын формалаштыра.  
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән, теркәлгән документлар. 
Гамәлләр башкаруның максималь вакыты 15 минут тәшкил итә. 
Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч, конфиденциаль мәгълүматларны 

исәпкә алып, документларны кабул итү процедураларының дөрес башкарылуы өчен шәхси 
җавап тота. 



 

Әлеге Регламентның 2.8. пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш 
тартуга нигез булмаганда, опека һәм попечительлек бүлеге белгече, КФҮ (КФҮ аша хезмәт 
күрсәтү шарты белән) мөрәҗәгать итүчегә гариза һәм документларны кабул итү, керү 
номеры бирелү турында хәбәр итә, шуннан соң әлеге Регламентның 3.4. пунктчасында 
каралган процедуралар гамәлгә ашырыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән вакыттан алып бер 
көн эчендә 15 минутта гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән гариза һәм документлар, гражданнарны 
кабул итү журналында теркәү язуы. 

Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч, конфиденциаль мәгълүматларны 
исәпкә алып, документларны кабул итү процедураларының дөрес башкарылуы өчен шәхси 
җавап тота. 

3.4. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүче биргән документларда 
булган мәгълүматларны тикшерә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм рөхсәтне әзерләү яки баш 
тарту турында карар кабул итү. 

3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара соратуларны 
формалаштыру һәм җибәрү. 

3.5.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече (мөрәҗәгать итүче белән алдан 
килештереп) электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша әлеге 
регламентның 2.6 пунктында каралган документлар бирү турында сорату җибәрә.  

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып                
2 эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүматлар бирү турында җибәрелгән сорату. 
3.5.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы опека һәм попечительлек бүлеге 

органнары соравы буенча автоматлаштырылган режимда башкарыла: 
- соратуны эшкәртү һәм соратылган мәгълүматларны эзләү; 
- соратып алына торган мәгълүматларның ведомствоара электрон хезмәттәшлеге 

аша формалаштыру, яисә, соратып алына торган белешмәләр булмаган очракта, соратып 
алына торган белешмәләр бирүдән баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, баш тарту турында 
хәбәр җибәрү. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар опека һәм попечительлек 
органнары соратулары кергән вакыттан алып 5 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: соратуга җавап яки әлеге Регламентның 2.6. пунктында 
күрсәтелгән мәгълүматлар бирүдән баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.6. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү. 
3.6.1. Опека  һәм  попечительлек  бүлеге  белгече  тапшырылган  документлар             

нигезендә – опекага алынган затныкы булган торакны наемга бирүгә рөхсәт бирү 
турындагы боерык проектын әзерли һәм аны опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә 
раслауга җибәрә яки тиешле раслау белән баш тарту турында хат әзерли. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: опекага алынган затныкы булган торакны наймга 
бирүгә рөхсәт бирү турындагы боерык, 3.8. пункты нигезендә әзерләнгән дәүләт хезмәте 
күрсәтүдән баш тарту турында хат. 

3.7. Гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе бирү. 



 

3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече, кул куелган боерыкны алгач, аны 
терки һәм мөрәҗәгать итүче кулына тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.6.1. пунктчасында каралган 
процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 
3.8. Гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат бирү. 
3.8.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече боерык бирүдән баш тарту турында 

карар кабул ителгән очракта, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат проектын әзерли.  
Баш тарту турында әзерләнгән хат проекты Татарстан Республикасы Түбән Кама 

муниципаль районының опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә имзалауга 
җибәрелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар баш тарту өчен нигезләрне 
ачыклау вакытыннан алып биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында хат проектын имзалауга җибәрү. 
3.8.2. Опека һәм попечительлек органы җитәкчесе баш тарту турында хатны 

имзалый һәм опека һәм попечительлек бүлеге белгеченә кире кайтара. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар бер эш көне эчендә гамәлгә 

ашырыла. 
Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында имзаланган хат. 
3.8.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүчегә кул куелган көннән 

алып бер эш көне эчендә баш тарту турында хатны җиткерә. Бер үк вакытта мөрәҗәгать 
итүчегә карарга шикаять бирү тәртибе аңлатыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.8.2. пунктчасы белән каралган 
процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
турында хәбәр итү. 

 
                       4.  Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 
 

4.1. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту гариза 
бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм юкка чыгару, дәүләт хезмәте 
күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, КФҮнең вазыйфаи затларының (КФҮ аша 
хезмәт күрсәтү шартларында), опека һәм попечительлек органнарының гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) һәм карарларына шикаятьләре булган мөрәҗәгатьләргә җаваплар әзерләү 
һәм карарлар кабул итүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 
тора:  

- дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

- билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган эш башкаруны тикшерү; 
- билгеләнгән тәртиптә дәүләт хезмәте күрсәтү процедураларының үтәлешен 

контроль тикшерү. 
Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр 

уздырганда дәүләт хезмәте күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләр) яки мөрәҗәгать итүченең 
конкрет мөрәҗәгате белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала. 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр кылуга һәм карарлар кабул итүгә контрольне 
гамәлгә ашыру максатларында, КФҮ, опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 



 

4.2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесе тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү буенча 
административ процедураларда билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы 
контрольдә тоту гамәлгә ашырыла. 

 4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге КФҮнең 
структур бүлекчәләре, опека һәм попечительлек органнары һәм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җаваплы башкаручы мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 
тикшермәгән һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдән нигезсез баш тарткан өчен җавап тота. 

 
5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 
 

5.1. Дәүләт хезмәте алучылар дәүләт хезмәте бирүдә катнашучы КФҮ 
хезмәткәрләренең (хезмәт күрсәтү КФҮ аша башкарылган очракта), опека һәм 
попечительлек бүлегенең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына судка кадәр шикаять бирү 
хокукына ия. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә 
ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив 

хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында каралмаган 
документлар таләп итү;         

4) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре Федераль 
законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив 
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаса; 

 6) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белән каралмаган түләү таләп итү; 

 7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның 
вазыйфаи затының, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә 
бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдән баш 
тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу; 

 8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 
тәртибен бозу; 

 9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору һәм туктатып тору нигезләре 
әгәр дә федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы 
башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган булса. 



 

5.2. Язма формада шикаять кәгазьдә яисә электрон формада почта аша җибәрелергә 
мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә 
мөмкин. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү очрагында, шикаять КФҮ аша җибәрелә ала. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәренең мөрәҗәгать итүченең документларын кабул итүдән баш тартуы яисә 
җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдә яисә төзәтүләрнең билгеләнгән 
срогын бозу турында шикаять бирү очрагында - теркәлгән көннән соң биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә торган 

дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының яки муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать 
итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен 
телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш электрон 
почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр карарлары һәм гамәлләре (гамәл 
кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл 
кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр.  

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 
документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәт алучысы, хокуклы вәкил тарафыннан 
имзалана. 

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлек һәм хаталарны 
төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган 
акчаларны кире кайтару рәвешендә дә канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
5.8. Карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга калмыйча гариза 

бирүчегә шикаятьне карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 
5.9. Шикаять тулысынча яки өлешчә канәгатьләндерелгән очракта, Башкарма 

комитет җитәкчесе җитешсезлекләрне бетерү максатларында кабул ителергә тиешле 
чаралар билгели. 

Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта, 
шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат булган материалларны 
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 

5.10. Башкарма комитетның, шулай ук аның вазыйфаи затларының, КФҮ һәм КФҮ 
хезмәткәрләренең гамәлләренә (гамәл кылмавына), карарына мөрәҗәгать итүчеләр Россия 
Федерациясе законнары нигезендә суд тәртибендә шикаять бирергә хокуклы. 



 

Опекага алынган затныкы  булган 
торакны наймга бирүгә рөхсәт 
бирү буенча  муниципаль 
берәмлекләр тарафыннан       
дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
кушымта   

 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтү БЛОК-СХЕМАСЫ 
 

Опекага алынган затныкы булган торакны наемга бирүгә опекунга рөхсәт бирү 
мәсьәләләре буенча гражданнарга мәгълүмат һәм консультация бирү 

                                                                         // 
Бирелгән документларны кабул итү 

                                                                       // 
Документларны тикшерү үткәрү 

                            // 
Опекага алынган затның (эшкә яраксыз 

затның, чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз 
затның) милке турында Бердәм дәүләт 

хокук реестрыннан өземтә бирү турында 
сорату җибәрү 

 // 
Ведомствоара электрон хезмәттәшлек 

системасы аша кергән сорату нигезендә 
мәгълүматлар белән тәэмин итүче сора-

тып алына торган документларны 
(мәгълүматларны) бирә яки бирүдән баш 

тарта. 
                                                //                                          \\ 
Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен нигезләр  

билгеләү 
 Дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 

өчен нигезләр билгеләү 
                                       //                                                           \\ 

 Опекага алынган затныкы булган торак-
ны наемга бирүгә рөхсәт бирү боерыгы 

әзерләү 

 
 

Опекага алынган затныкы булган торак-
ны наемга бирүгә рөхсәт бирүдән баш 

тарту турында хат әзерләү 
                                 //                                                                         \\ 
 Опекага алынган затныкы булган то-

ракны наемга бирүгә рөхсәт бирү 
 

 
 
 
 
 
 
 

Опекага алынган затныкы булган то-
ракны наемга бирүгә рөхсәт бирүдән 

баш тарту турында хат бирү 



 

Опекага алынган затныкы булган 
торакны наймга бирүгә рөхсәт бирү 
буенча муниципаль берәмлекләр 
тарафыннан дәүләт хезмәте  күрсәтүнең 
административ регламентына 
кушымта (белешмә) 

 
 

 
Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы вазыйфаи затларның реквизитлары 

 
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының  

опека һәм попечительлек бүлеге 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Бүлек башлыгы 8 (8555) 41-91-45 otdel.oip@tatar.ru 
Бүлек белгече 
 

8 (8555) 41-98-24 otdel.oip@tatar.ru 

 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Башкарма комитет Җитәкчесе 8 (8555) 42-50-50 Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru 
 Башкарма комитет Җитәкчесе 
урынбасары 

8 (8555) 42-38-05 Zamsoc.Nk@tatar.ru 

 
 
 
 

 
  



 

Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019 елның 11-нче февраль 
51-нче номерлы карарына 
6-нчы кушымта 

 
 

Опекага алынган затның милке белән 
 алыш-биреш ясауга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

 административ регламенты 
 

1. Гомуми нигезләмәләр 
 
1.1. Әлеге Регламент Түбән Кама муниципаль районы территориясендә яшәүче 

гражданнар өчен Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты опекага алган 
затларының милке белән алыш-биреш ясауга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели (алга таба – хезмәт күрсәтү). 

1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүне алучылар: опекага алынган затларның милке белән 
алыш-биреш ясауга рөхсәт алырга теләгән Россия Федерациясе гражданнары. 

1.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
(алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
башкаручы – балигъ булмаган затларның теркәү урыны буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(алга таба – опека һәм попечительлек органы). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән Кама 
шәһәре, Төзүчеләр пр., 12. 

1.3.2. Опека  һәм  попечительлек  органының  урнашу  урыны:  Татарстан 
Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорты, 6-нчы каб. 

Эш режимы:  
Дүшәмбе – 13.00-17.00. 
Пәнҗешәмбе – 8.00-12.00, 13.00-17.00. 
Җәмәгать транспорты белән «Кама» кунакханәсе тукталышына кадәр барырга. 
Керү ирекле. 
1.3.3. Белешмәләр өчен телефон.: 8(8555) 41-98-24. 
1.3.4. Интернет челтәрендә ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының рәсми сайты адресы: http://www.e-nkama.ru/. 
1.3.5. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
1) Татарстан  Республикасы  Түбән  Кама  муниципаль  районы  Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге бинасында урнашкан дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
мәгълүмати стендлар ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәре ярдәмендә: 
- ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында 

(http://www.e-nkama.ru/); 
3) гражданинның опека һәм попечительлек бүлегенә шәхси мөрәҗәгате вакытында; 
4) опека һәм попечительлек бүлегенә язмача мөрәҗәгать иткәндә; 
5)  КФҮдә (КФҮ аша хезмәт күрсәтү шартларында). 



 

1.4. Хезмәт күрсәтү түбәндәге норматив актлар нигезендә башкарыла: 
- Россия Федерациясе Конституциясе (алга таба – РФ Конституциясе) (РФ законнар 

җыелмасы, 26.01.2009, № 4, 445 ст.); 
- 1994 елның 30 ноябрендәге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы 

(беренче өлеш) (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 
- Россия Федерациясенең 2004 елның 29 декабрендәге 188-ФЗ номерлы Торак 

кодексы (алга таба – РФ ТК) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 03.01.2005, № 1 
(1 өлеш), 14 ст.); 

- «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль закон) 
(РФ законнары җыелмасының 2010 елның 2 августындагы 31нчы номерлы 4179 ст.); 

- «Психиатрия ярдәме һәм аны күрсәткәндә гражданнар хокуклары гарантияләре 
турында» 1992 елның 2 июлендәге 3185-I номерлы Россия Федерациясе Законы (алга               
таба – 3185-I номерлы РФ Законы) («Халык депутатлары Советы һәм Россия Федерациясе 
Югары Советы ведомостьлары», 20.08.1992, № 33, 1913 ст.); 

- «Күчемсез мөлкәткә хокукларны һәм аның белән алыш-бирешләрне дәүләт теркәве 
турында» 1997 елның 21 июлендәге 122 – ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – дәүләт 
теркәве турында Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 28.07.1997, 
№ 30, 3594 ст.); 

- «Персональ мәгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба – 152-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 2006, № 31 (1к), 3451 ст.); 

- «Опека һәм попечительлек турында» 2008 елның 24 апрелендәге 48-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба – 48-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 28.04.2008, № 17, 1755 ст.); 

- «Татарстан Республикасында опека һәм попечительлек органнары эшчәнлеген 
оештыру турында» 2004 елның 27 февралендәге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы (алга таба – 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан 
Республикасы, № 43-44, 02.03.2004); 

- «Татарстан  Республикасында  муниципаль  берәмлекләрнең  җирле  үзидарә 
органнарына опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым 
дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы (алга таба – 7-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы,  
№ 60-61, 25.03.2008); 

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 
2010 елның 2 ноябрендәге 880-нче номерлы карары (алга таба – Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 880-нче карары) (Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнарының 
норматив актлары җыентыгы, 08.12.2010, № 46,  2144 ст.); 

- Татарстан   Республикасы   Сәламәтлек   саклау   министрлыгының                                     
2011 елның 29 июлендәге 1046 номерлы боерыгы «Җирле үзидарә органнарына опека һәм 
попечительлек өлкәсендә тапшырылган вәкаләтләр буенча дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
типлаштырылган административ регламентларын раслау турында» (алга таба – ТРССМ 
1046 номерлы боерыгы); 



 

 - Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының 2014 елның 
18 февралендәге 5нче номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы «Түбән 
Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы (алга таба – Устав); 

 - Татарстан  Республикасы  Түбән  Кама  муниципаль  районы  Советының                       
2015 елның 24 февралендәге 7 номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты турында ни-гезләмә (алга таба – БК 
турында Нигезләмә); 

 - Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 2014 елның 15 августындагы боерыгы белән расланган Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге турында 
нигезләмәсе (алга таба – опека бүлеге турында Нигезләмә). 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 
- опека – суд тарафыннан эшкә яраксыз дип таныган гражданнарны урнаштыру 

формасы, опека һәм попечительлек органы тарафыннан билгеләнгән гражданнар 
(опекуннар) опекага алынган затларның законлы вәкилләре булалар һәм алар исеменнән 
һәм аларның мәнфәгатьләрендә юридик яктан әһәмиятле барлык гамәлләр башкаралар; 

 -  опекага алынган зат – аңа карата опека яки попечительлек билгеләнгән граждан 
(эшкә яраксыз яки чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз граждан); 

- административ регламент – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 
органының административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм 
эзлеклелеген, аның структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи затлары арасында үзара 
хезмәттәшлек тәртибен, шулай ук дәүләт хакимияте башкарма органының физик яки 
юридик затлар (алга таба – дәүләт хезмәтләрен алучылар), дәүләт хакимиятенең һәм җирле 
үзидарәнең башка органнары, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә оешмалар белән 
үзара хезмәттәшлеген билгели торган норматив хокукый акт; 

- дәүләт хезмәте күрсәтү – гариза бирүчеләрнең Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә гариза 
бирүчеләр сораулары буенча гамәлгә ашырыла торган, Федераль законнар һәм Татарстан 
Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашырганда, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы, җирле үзидарә 
органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге; 

- дәүләт  хезмәтләре күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга таба – шикаять) – 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.1 кисәге белән каралган, дәүләт хезмәте 
күрсәтүче орган,  күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты, 
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, дәүләт хезмәткәре яисә оешмалар яисә аларның 
хезмәткәрләре тарафыннан әлеге мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүләре алганда,  
мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле тарафыннан мөрәҗәгать итүченең бозылган 
хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау  таләбе; 

- дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба – 
күпфункцияле үзәк) – дәүләт яисә муниципаль учреждениенең оештыру – хокукый 
формасында барлыкка килгән (шул исәптән автоном учреждение булып торган), 210-ФЗ 
номерлы Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыручы, шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы буенча 
электрон формада, вәкаләтле оешма; 

- «бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең «Дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 15.1 маддәсендә күрсәтелгән сорату яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү 



 

турында тиешле сорату белән бер тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң гамәлгә ашырыла 
торган дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү, ә дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар 
яки муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара хезмәттәшлек күпфункцияле 
үзәк тарафыннан мөрәҗәгать итүченең катнашыннан башка норматив хокукый актлар һәм 
үзара хезмәттәшлек турында килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган принцип.



 
2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 

 

Стандарт таләпләре атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге 
Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 

таләпне билгеләүче норматив 
акт 

2.1. Хезмәт күрсәтү атамасы Опекага алынган затның милке белән алыш-биреш ясауга 
рөхсәт бирү 

РФ ГК; 48-ФЗ номерлы 
Федераль закон; 
 

2.2. Турыдан-туры хезмәт күрсәтүче 
орган атамасы 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы 
башкарма комитеты (опекага алынган затның яшәү урыны 
буенча) 

8-ЗТР номерлы ТР законы; 

2.3. Хезмәт күрсәтү нәтиҗәләренең 
тасвирламасы 

 Опекага алынган затның милке белән алыш-биреш ясауга 
рөхсәт бирү турында боерык яки опекага алынган затның 
милке белән алыш-биреш ясауга рөхсәт бирүдән баш тарту 

48-ФЗ номерлы Федераль   
закон; 

2.4. Хезмәт күрсәтү срогы Мөрәҗәгать итүчедән барлык кирәкле документлар кабул 
ителгәннән соң 15 көн эчендә. 
 

48-ФЗ номерлы Федераль 
закон; 

2.5. Хезмәт күрсәтү өчен законнар һәм 
башка норматив хокукый актлар 
нигезендә кирәкле документларның 
тулы исемлеге 

1. опекага алынган затның милке (мәҗбүри шарт - опекага 
алынган затның мөлкәт хокукларын саклау һәм опекага 
алынган зат мәнфәгатьләрендә алыш-биреш үткәрү) белән 
алыш-биреш ясауга рөхсәт бирү турында опекун яки 
попечитель (хокуклы вәкил) гаризасы. Опекага алынган 
затның милке азайган очракта, әлеге алыш-бирешне  
китереп чыгарган сәбәпләрне (документлар белән 
расланган) күрсәтергә; 
2. опекага алынган затның дәүләт учреждениесендә булуы 
(торуы) турында белешмә; 
3. опека яки попечительлек булдыру һәм опекун яки 
попечительне билгеләү турында хокукый акт күчермәсе 
(карар, боерык, карар һ.б.); 
4. гражданны эшкә яраксыз яки чикләнгән күләмдә эшкә 
яраксыз дип тану турында законлы көченә кергән суд 

 РФ ГК; 
48-ФЗ номерлы Федераль 
закон; 



 
органы карары күчермәсе; 
5. опекага алынган затның торакка хокукын билгеләүче 
документ күчермәсе (торак бинаны гражданнар милкенә 
тапшыру килешүе, сату-алу килешүләре һ.б.), шулай ук 
сатып алына торган торакка хокук билгеләүче 
документлар; 
6. БТИ белешмәсе яки сатыла торган һәм сатып алына тор-
ган торакка техник паспорт күчермәсе; 
8. сатучының сатуга гариза-ризалыгы; 
9.  сатучының паспорт күчермәсе. 

2.6.  Дәүләт органнары, җирле үзидарә 
органнары һәм башка оешмалар 
карамагында булган хезмәт күрсәтү 
өчен норматив хокукый актлар 
нигезендә кирәкле документларның 
тулы исемлеге 

- Бердәм дәүләт хокук реестрыннан (Татарстан 
Республикасы буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм 
картография Федераль хезмәте идарәсе) алынган опекага 
алынган затның (эшкә яраксыз затның) милке турында 
мәгълүмат; 
- сатыла торган һәм сатып алына торган йорт (аерым              
фатир) кенәгәсеннән өземтә. 

  

2.7. Дәүләт хакимияте органнары һәм 
аларның структур бүлекчәләре 
исемлеге, аларны килештерү норматив 
хокукый актларда каралган 
очракларда, хезмәт күрсәтү өчен таләп 
ителә һәм хезмәт күрсәтүче башкарма 
хакимият органы тарафыннан гамәлгә 
ашырыла   

Килештерү таләп ителми   

2.8. Хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш 
тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге 

Опекага алынган затның яшәү урыны булмаган урынга 
мөрәҗәгать итү 

48-ФЗ номерлы Федераль 
закон;  

2.9. Хезмәт күрсәтүне туктатып тору 
яки бирүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге 

Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктату өчен нигезләр 
каралмаган. 
Хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 
- тапшырылган документларның әлеге административ 

 РФ ГК; 
48-ФЗ номерлы Федераль 
закон; 



 
регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документлар 
исемлегенә туры килмәве; 
- опекага алынган затның граждан һәм милек хокукларын 
кысу. 

2.10.  Хезмәт күрсәтүләр өчен алына 
торган дәүләт пошлинасы яки башка 
түләү алу тәртибе, күләме һәм 
нигезләре                     

 Хезмәт күрсәтү бушлай бирелә   

2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 
кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү алу тәртибе, 
күләме һәм нигезләре, шул исәптән 
мондый түләүне исәпләү методикасы 
турында мәгълүматны да кертеп   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12.  Хезмәт күрсәтү турында сорату 
биргәндә һәм хезмәт күрсәтү 
нәтиҗәсен алганда чиратта көтүнең 
максималь вакыты                     

Хезмәт күрсәтү алучыларның аерым категорияләре өчен 
чират билгеләнмәгән. Хезмәт күрсәтү  алучының 
(мөрәҗәгать итүченең) кабул итүне көтүнең (хезмәт 
күрсәтүне көтүнең)  максималь срогы  15 минуттан арт-
маска тиеш. 

 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең хезмәт 
күрсәтү турында соравын теркәү вакы-
ты        

Гариза кергән көнне               

2.14.  Хезмәт күрсәтелә торган 
биналарга таләпләр 

1. Гариза түбәндәге адрес буенча бирелә: 
Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорт, 6нчы 
кабинет, опека һәм попечительлек бүлеге. 
2. Гариза бирүчеләрне кабул итү янгын системасы һәм 
янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган бинада 
башкарыла. 
 
3. Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү бинасында бүлек 
белгеченең эш урыны электрон белешмә-хокукый 
системаларга керү мөмкинлеге булган шәхси компьютер 

  



 
һәм хезмәт күрсәтүне тулы күләмдә башкаруны 
оештырырга мөмкинлек бирүче оргтехника белән 
җиһазландырыла. 
4. Документларны тутыру урыны урындыклар, өстәлләр 
белән җиһазландырыла һәм документлар тутыру үрнәкләре 
белән тәэмин ителә. 
5. Инвалидларның дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына 
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә, шул исәптән 
объектларга киртәләрсез керү һәм алардан чыгу, шулай ук 
дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына керү максатларында 
объект буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү мөмкинлеге тәэмин 
ителә. 
6. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү тәртибе турында визуаль 
һәм мультимедиа мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен 
уңайлы урыннарда, шул исәптән инвалидларның чикләнгән 
мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла. 

2.15. Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен 
мөмкин булуы һәм сыйфаты 
күрсәткечләре 

  Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы 
күрсәткечләре булып тора: 
-  бинаның җәмәгать транспортына якын зонасында 
урнашуы; 
- мәгълүмати стендларда, Башкарма комитетның 
мәгълүмати ресурсларында хезмәт күрсәтү ысуллары, 
тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат булу. 
  Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 
булмау белән характерлана: 
- хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 
- хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) карата шикаять; 
- хезмәте күрсәтүче хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә 
карата әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата 
шикаятьләр. 
Күпфункцияле үзәктә хезмәт күрсәтелми. 

 



 
2.16. Электрон формада хезмәт 
күрсәтү үзенчәлекләре 

Электрон формада хезмәт күрсәтелми   

 



 

3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм үтәү 
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр 

 
3.1.  Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау: 
3.1.1. Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге административ процедураларны үз эченә 

ала: 
- опекага алынган затның милке белән алыш-биреш ясауга рөхсәт бирү турында 

боерык бирү мәсьәләләре буенча опекун һәм попечительләргә мәгълүмат һәм 
консультация бирү; 

-  гариза һәм документларны кабул итү һәм теркәү; 
- бирелгән документларны кабул итү яки баш тарту өчен нигезләр билгеләү өчен, 

әлеге Административ регламентта каралган таләпләргә туры килүгә тикшерү үткәрү; 
- Бердәм дәүләт хокук реестрыннан (Татарстан Республикасы буенча дәүләт теркәве, 

кадастр һәм картография Федераль хезмәте идарәсе) опекага алынган затның (эшкә                 
яраксыз затның) милке турында сорату; 

- дәүләт хезмәте күрсәтү яки күрсәтүдән баш тарту турында карар кабул итү. 
3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелеге блок-схемасы әлеге 

Административ регламентның кушымтасында күрсәтелгән. 
3.2. Консультация бирү. 
Мәгълүмат бирү һәм консультация процедуралары кысаларында гражданнарга 

консультация бирү һәм мәгълүмат бирү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- дәүләт хезмәте күрсәтү шартларын һәм тәртибен җайга салучы норматив хокукый 
актлар турында мәгълүмат бирә; 

- опекага алынган затның милке белән алыш-биреш ясауга рөхсәт бирү турында 
боерык бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең тәртибе белән опекага алынган затның 
хокуклы вәкилен таныштыра; 

- опекага алынган затның милке белән алыш-биреш ясауга рөхсәт бирү турында 
боерык бирү өчен кирәкле документлар исемлеген тәкъдим итә. 

Консультация гариза бирүченең мөрәҗәгать итү көнендә телдән үткәрелә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителгән документның составы, формасы һәм 

хезмәтләр күрсәтү алуның башка мәсьәләләре буенча консультация. 
Консультация бирү һәм мәгълүмат бирү буенча административ процедураларның 

гомуми срогы – 15 минут. 
Гражданнарга консультация һәм мәгълүмат бирүне гамәлгә ашыручы белгеч 

конфиденциаль мәгълүматны исәпкә алып уздырылган консультациянең тулылыгы, 
грамотлылыгы һәм аңлаешлылыгы өчен шәхси җаваплылык тота. 

3.3. Мөрәҗәгать итүче, 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны теркәп, шәхсән 
гариза бирә. 

Гариза һәм документларны кабул итү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- гражданның шәхесен, опекага алынган затның яшәү урынын ачыклый; 
- алыш-биреш  ясауга  рөхсәт  алу  өчен  опекун  (попечитель)  биргән  кирәкле 

документларның булуын тикшерә; кирәкле документлар булмаган очракта, документларны 
бирергә тәкъдим итә. Әгәр гариза бирүче документларын кабул итүне таләп итә икән, 
документлар кабул ителә;  

- докуменлар пакетын формалаштыра.  
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән, теркәлгән документлар. 



 

 Гамәлләр башкаруның максималь вакыты 15 минут тәшкил итә. 
Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч, конфиденциаль мәгълүматларны 

исәпкә алып, документларны кабул итү процедураларының дөрес башкарылуы өчен шәхси 
җавап тота. 

Әлеге Регламентның 2.8. пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш 
тартуга нигез булмаганда, опека һәм попечительлек бүлеге белгече, КФҮ (КФҮ аша хезмәт 
күрсәтү шарты белән) мөрәҗәгать итүчегә гариза һәм документларны кабул итү, керү 
номеры бирелү турында хәбәр итә, шуннан соң әлеге Регламентның 3.3.1. пунктчасында 
каралган процедуралар гамәлгә ашырыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән вакыттан алып бер 
көн эчендә 15 минутта гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән гариза һәм документлар, гражданнарны 
кабул итү журналында теркәү язуы. 

Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч, конфиденциаль мәгълүматларны 
исәпкә алып, документларны кабул итү процедураларының дөрес башкарылуы өчен шәхси 
җавап тота. 

3.4. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүче биргән документларда 
булган мәгълүматларны тикшерә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм рөхсәтне әзерләү яки баш 
тарту турында карар кабул итү. 

3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара соратуларны 
формалаштыру һәм җибәрү. 

3.5.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече (мөрәҗәгать итүче белән алдан 
килештереп) электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша әлеге 
регламентның 2.6 пунктында каралган документлар бирү турында сорату җибәрә.  

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып 2 эш 
көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүматлар бирү турында җибәрелгән сорату. 
3.5.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы   опека һәм попечительлек бүлеге 

органнары соравы буенча автоматлаштырылган режимда башкарыла: 
- соратуны эшкәртү һәм соратылган мәгълүматларны эзләү; 
- соратып алына торган мәгълүматларның ведомствоара электрон хезмәттәшлеге 

аша формалаштыру, яисә, соратып алына торган белешмәләр булмаган очракта, соратып 
алына торган белешмәләр бирүдән баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, баш тарту турында 
хәбәр җибәрү. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар опека һәм попечительлек 
органнары соратулары кергән вакыттан алып 5 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: соратуга җавап яки әлеге Регламентның 2.6. пунктында 
күрсәтелгән мәгълүматлар бирүдән баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.6. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү. 
3.6.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече тапшырылган документлар нигезендә 

опекага алынган затның милке белән алыш-биреш ясауга рөхсәт бирү турында боерык 
проекты әзерли һәм аны опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә раслауга җибәрә 
яки тиешле раслау белән баш тарту турында хат әзерли. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 



 

Процедураларның нәтиҗәсе: опекага алынган затның милке белән алыш-биреш 
ясауга рөхсәт бирү турындагы боерык, 3.8. пункты нигезендә әзерләнгән дәүләт хезмәте 
күрсәтүдән баш тарту турында хат. 

3.7. Гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе бирү. 
3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече, кул куелган боерыкны алгач, аны 

терки һәм мөрәҗәгать итүче кулына тапшыра. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.5.1. пунктчасында каралган 

процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 
3.8. Гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат бирү. 
3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече боерык бирүдән баш тарту турында 

карар кабул ителгән очракта, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат проектын әзерли.  
Баш тарту турында әзерләнгән хат проекты Татарстан Республикасы Түбән Кама 

муниципаль районының опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә имзалауга 
җибәрелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар баш тарту өчен нигезләрне 
ачыклау вакытыннан алып биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында хат проектын имзалауга җибәрү. 
3.7.2. Опека һәм попечительлек органы җитәкчесе баш тарту турында хатны 

имзалый һәм опека һәм попечительлек бүлеге белгеченә кире кайтара. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар бер эш көне эчендә гамәлгә 

ашырыла. 
Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында имзаланган хат. 
3.7.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүчегә кул куелган көннән 

алып бер эш көне эчендә баш тарту турында хатны җиткерә. Бер үк вакытта мөрәҗәгать 
итүчегә карарга шикаять бирү тәртибе аңлатыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.7.2. пунктчасы белән каралган 
процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
турында хәбәр итү. 

 
4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 
4.1. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту гариза 

бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм юкка чыгару, дәүләт хезмәте 
күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, КФҮнең вазыйфаи затларының (КФҮ аша 
хезмәт күрсәтү шартларында), опека һәм попечительлек органнарының гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) һәм карарларына шикаятьләре булган мөрәҗәгатьләргә җаваплар әзерләү 
һәм карарлар кабул итүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 
тора:  

- дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

- билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган эш башкаруны тикшерү; 
- билгеләнгән тәртиптә дәүләт хезмәте күрсәтү процедураларының үтәлешен 

контроль тикшерү. 



 

Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр 
уздырганда дәүләт хезмәте күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләр) яки мөрәҗәгать итүченең 
конкрет мөрәҗәгате белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала. 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр кылуга һәм карарлар кабул итүгә контрольне 
гамәлгә ашыру максатларында, КФҮ, опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесе тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү буенча 
административ процедураларда билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы 
контрольдә тоту гамәлгә ашырыла. 

 4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге КФҮнең 
структур бүлекчәләре, опека һәм попечительлек органнары һәм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җаваплы башкаручы мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 
тикшермәгән һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдән нигезсез баш тарткан өчен җавап тота. 

 
5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 
 

5.1. Дәүләт хезмәте алучылар дәүләт хезмәте бирүдә катнашучы КФҮ 
хезмәткәрләренең (хезмәт күрсәтү КФҮ аша башкарылган очракта), опека һәм 
попечительлек бүлегенең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына судка кадәр шикаять бирү 
хокукына ия. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә 
ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектлары норматив 
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру 
каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләр таләп итү;      

4) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре Федераль 
законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив 
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаса; 

6) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белән каралмаган түләү таләп итү; 

7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 



 

документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә 
мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 
тәртибен бозу; 

9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору һәм туктатып тору нигезләре әгәр 
дә федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган булса; 

10) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән беренчел баш тартканда аларның 
булмавы һәм (яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат, яисә 
муниципаль хезмәт күрсәтүне таләп итү. 

5.2. Язма формада шикаять кәгазьдә яисә электрон формада почта аша җибәрелергә 
мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә 
мөмкин. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү очрагында, шикаять КФҮ аша җибәрелә ала. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәренең мөрәҗәгать итүченең документларын кабул итүдән баш тартуы яисә 
җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдә яисә төзәтүләрнең билгеләнгән 
срогын бозу турында шикаять бирү очрагында - теркәлгән көннән соң биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә торган 

дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының яки муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать 
итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен 
телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш электрон 
почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр карарлары һәм гамәлләре (гамәл 
кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл 
кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 
документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәт алучысы тарафыннан имзалана. 
5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлек һәм хаталарны 
төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган 
акчаларны кире кайтару рәвешендә дә канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга 

калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма формада һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча 
электрон формада карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 



 

5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 
бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр 
турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм 
муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә алга таба башкарылырга 
тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган очракта, мөрәҗәгать итүчегә 
кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул 
ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта, 
шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны 
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Опекага алынган затның милке белән 
алыш-биреш ясау өчен рөхсәт 
бирү буенча  муниципаль берәмлекләр 
тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
кушымта   

 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтү БЛОК-СХЕМАСЫ 
 

Информирование и консультирование по вопросу выдачи разрешения 
на совершение сделок с имуществом подопечных опекага алынган затның милке белән 

алыш-биреш ясауга рөхсәт бирү мәсьәләләре буенча  мәгълүмат һәм консультация 
бирү; 

                                                                      // 
Гаризаларны һәм документларны кабул итү 

                                                                    // 
Документларны тикшерү үткәрү 

                              // 
Опекага алынган затның (эшкә яраксыз 
затның) милке турында Бердәм дәүләт 

хокук реестрыннан өземтә бирү турында 
сорату җибәрү 

                // 
Ведомствоара электрон хезмәттәшлек  

системасы аша кергән сорату нигезендә 
мәгълүматлар белән тәэмин итүче  

соратып алына торган документларны 
(мәгълүматларны) бирә яки бирүдән  

баш тарта 
                                        //                                                     \\ 

Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен нигезләр  
билгеләү 

Дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
өчен нигезләр билгеләү 

                                     //                                                                \\ 
Опекага алынган затның милке белән 

алыш-биреш ясауга опекун яки попечи-
тельгә рөхсәт бирү турында боерык 

проектын әзерләү 

 
 
 

Опекага алынган затның милке белән 
алыш-биреш ясауга рөхсәт бирүдән 
баш тарту турында бәяләмә әзерләү 

                                          //                                                                 \\ 
Опекага алынган затның милке белән 

алыш-биреш ясауга опекун яки попечи-
тельгә рөхсәт бирү турында боерык бирү 

 
 

 
 
 

Опекага алынган затның милке белән 
алыш-биреш ясауга рөхсәт бирүдән 

баш тарту турында бәяләмә бирү 



 

Опекага алынган затның милке белән 
алыш-биреш ясау өчен рөхсәт 
бирү буенча муниципаль берәмлекләр 
тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
кушымта (белешмә) 

 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы вазыйфаи затларның реквизитлары 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының  
опека һәм попечительлек бүлеге 

 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Бүлек башлыгы 8 (8555) 41-91-45 otdel.oip@tatar.ru 
Бүлек белгече 8 (8555) 41-98-24 otdel.oip@tatar.ru 
 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Башкарма комитет Җитәкчесе 8 (8555) 42-50-50 Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru 
Башкарма комитет Җитәкчесе 
урынбасары 

8 (8555) 42-38-05 Zamsoc.Nk@tatar.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019 елның 11-нче февраль 
51-нче номерлы карарына 
7-нче кушымта 
 

 
 
 

Яшәү урыны үзгәрүгә бәйле рәвештә, опекага алынган затны яшәү урыны буенча теркәү 
учетыннан төшерү өчен опекунга (попечительгә) рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламенты 
 

1. Гомуми нигезләмәләр 
 

1.1. Әлеге Регламент Түбән Кама муниципаль районы территориясендә яшәүче 
опекага алынган затны, яшәү урыны үзгәрүгә бәйле рәвештә, яшәү урыны буенча теркәү 
учетыннан төшерү өчен опекунга (попечительгә) рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели (алга таба – хезмәт күрсәтү). 

1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүне алучылар: яшәү урыны үзгәрүгә бәйле рәвештә, 
опекага алынган затны яшәү урыны буенча теркәү учетыннан төшерү өчен рөхсәт алырга 
теләгән балигъ булмаган опекага алынган затларның һәм суд тарафыннан эшкә яраксыз, 
чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз дип табылган опекага алынган затларның опекуннары 
(попечительләре) (алга таба – мөрәҗәгать итүчеләр). 

1.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
(алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
башкаручы – балигъ булмаган затларның теркәү урыны буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(алга таба – опека һәм попечительлек органы). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән Кама 
шәһәре, Төзүчеләр пр., 12. 

1.3.2. Опека  һәм  попечительлек  органының  урнашу  урыны:  Татарстан 
Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорты, 7-нче каб. 

Эш режимы:  
Дүшәмбе – 13.00-17.00. 
Пәнҗешәмбе – 8.00-12.00, 13.00-17.00. 
Җәмәгать транспорты белән «Кама» кунакханәсе тукталышына кадәр барырга. 
Керү ирекле. 
1.3.3 Белешмәләр өчен телефон.: 8(8555) 41-91-40. 
1.3.4. «Интернет» мәгълүмати- телекоммуникация челтәрендә (алга таба – 

«Интернет» челтәре) ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми 
сайты адресы: http://www.e-nkama.ru/. 

1.3.5. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
1) Татарстан  Республикасы  Түбән  Кама  муниципаль  районы   Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге бинасында урнашкан дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
мәгълүмати стендлар ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәре ярдәмендә: 



 

- ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында 
(http://www.e-nkama.ru/); 

3) гражданинның опека һәм попечительлек бүлегенә шәхси мөрәҗәгате вакытында; 
4) опека һәм попечительлек бүлегенә язмача мөрәҗәгать иткәндә; 
5)  КФҮдә (КФҮ аша хезмәт күрсәтү шартларында). 
1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге норматив актлар нигезендә башкарыла: 
- Россия Федерациясе Конституциясе (алга таба – РФ Конституциясе) (РФ законнар 

җыелмасы, 26.01.2009, № 4, 445 ст.); 
- 1994 елның 30 ноябрендәге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы 

(беренче өлеш) (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 
- 1995 елның 29 декабрендәге 223-ФЗ номерлы Россия Федерациясенең Гаилә 

кодексы (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 01.01.1996, №1, 16 ст.); 
- «Опека һәм попечительлек турында» 2008 елның 24 апрелендәге 48-ФЗ номерлы 

Федераль закон (алга таба – 48-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 28.04.2008, №17, 1755 ст.); 

- «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль закон) 
(РФ законнары җыелмасының 2010 елның 2 августындагы 31-нче номерлы 4179 ст.); 

- 2009 елның 13 гыйнварындагы 4-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Гаилә 
кодексы (алга таба – ТР ГК) (Татарстан Республикасы, 2009 елның 16 гыйнварындагы                 
8 номер); 

- «Татарстан Республикасында опека һәм попечительлек органнары эшчәнлеген 
оештыру турында» 2004 елның 27 февралендәге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы (алга таба – 8-ТРЗ номерлы ТРЗ) (2004 елның 2 мартындагы 43-44 номерлы 
Татарстан Республикасы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм 
боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнарының норматив актлары 
җыентыгы № 21, 2004 елның 26 мае); 

- «Татарстан  Республикасында  муниципаль  берәмлекләрнең  җирле  үзидарә 
органнарына опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым 
дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы (алга таба – 7-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы,  
№ 60-61, 25.03.2008); 

- Татарстан  Республикасы  Түбән  Кама  муниципаль   районы Советының                           
2014 елның 18 февралендәге 5-нче номерлы карары белән расланган, Татарстан 
Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы (алга    
таба – Устав); 

 - Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                          
2015 елның 24 февралендәге 7 номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба –                
БК турында Нигезләмә); 

 - Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 2014 елның 15 августындагы боерыгы белән расланган Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге турында 
нигезләмәсе (алга таба – опека бүлеге турында Нигезләмә). 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 
- опека – суд тарафыннан эшкә яраксыз дип таныган гражданнарны урнаштыру 

формасы, опека һәм попечительлек органы тарафыннан билгеләнгән гражданнар 
(опекуннар) опекага алынган затларның законлы вәкилләре булалар һәм алар исеменнән 



 

һәм аларның мәнфәгатьләрендә юридик яктан әһәмиятле барлык гамәлләр башкаралар; 
 - опекага алынган зат – аңа карата опека яки попечительлек билгеләнгән граждан 

(эшкә яраксыз яки чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз граждан); 
- административ регламент – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 

органының административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм 
эзлеклелеген, аның структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи затлары арасында үзара 
хезмәттәшлек тәртибен, шулай ук дәүләт хакимияте башкарма органының физик яки 
юридик затлар (алга таба – дәүләт хезмәтләрен алучылар), дәүләт хакимиятенең һәм җирле 
үзидарәнең башка органнары, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә оешмалар белән 
үзара хезмәттәшлеген билгели торган норматив хокукый акт; 

- дәүләт хезмәте күрсәтү – гариза бирүчеләрнең Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә гариза 
бирүчеләр сораулары буенча гамәлгә ашырыла торган, Федераль законнар һәм Татарстан 
Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашырганда, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы, җирле үзидарә 
органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге; 

- дәүләт  хезмәтләре күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга таба - шикаять) – 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.1 кисәге белән каралган, дәүләт хезмәте 
күрсәтүче орган,  күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты, 
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, дәүләт хезмәткәре яисә оешмалар яисә аларның 
хезмәткәрләре тарафыннан әлеге мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүләре алганда,  
мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле тарафыннан мөрәҗәгать итүченең бозылган 
хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау  таләбе; 

- дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба – 
күпфункцияле үзәк) – дәүләт яисә муниципаль учреждениенең оештыру – хокукый 
формасында барлыкка килгән (шул исәптән автоном учреждение булып торган),                         
210-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыручы, шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы 
буенча электрон формада, вәкаләтле оешма; 

- «бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең «Дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 15.1 маддәсендә күрсәтелгән сорату яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында тиешле сорату белән бер тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң гамәлгә ашырыла 
торган дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү, ә дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар 
яки муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара хезмәттәшлек күпфункцияле 
үзәк тарафыннан мөрәҗәгать итүченең катнашыннан башка норматив хокукый актлар һәм 
үзара хезмәттәшлек турында килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган принцип. 

 
 

 



 

2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 
 

Стандарт таләпләре атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 
таләпне билгеләүче норматив акт 

2.1. Дәүләт  хезмәте  күрсәтү 
атамасы 

Яшәү урыны үзгәрүгә бәйле рәвештә, опекага алынган 
затны яшәү урыны буенча теркәү учетыннан төшерү өчен 
опекунга (попечительгә) рөхсәт бирү  

 РФ ГК  
 РФ ГК 
48-ФЗ номерлы Федераль закон 
8-ЗТР номерлы ТР законы 

2.2. Хезмәт   күрсәтүче   орган 
атамасы 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы 
башкарма комитеты (опекага алынган затның яшәү урыны 
буенча) 

8-ЗТР номерлы ТР законы 
48-ФЗ номерлы Федераль закон 

2.3. Хезмәт күрсәтү нәтиҗәләренең 
тасвирламасы 

Яшәү урыны үзгәрүгә бәйле рәвештә, опекага алынган зат-
ны яшәү урыны буенча теркәү учетыннан төшерү өчен опе-
кунга (попечительгә) рөхсәт бирү яки хезмәт күрсәтүдән 
баш тарту турында хат 

РФ ГК  
РФ ГК 
48-ФЗ номерлы Федераль закон 
8-ЗТР номерлы ТР законы 

2.4. Хезмәт күрсәтү срогы  Дәүләт хезмәте күрсәтүгә караган гражданнарның 
гаризаларын карау аларны теркәгән көннән соң  15 көн 
эчендә гамәлгә ашырыла.  

РФ ГК 
ГК РФ ГК 37 
48-ФЗ номерлы Федераль закон 
8-ЗТР номерлы ТР законы 

2.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен, 
шулай ук гариза бирүче 
тарафыннан тапшырылырга 
тиешле дәүләт хезмәтләре күрсәтү 
өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган 
хезмәтләр күрсәтү өчен законнар 
яисә башка норматив хокукый 
актлар нигезендә кирәкле 
документларның тулы исемлеге. 

1. Яшәү урыны үзгәрүгә бәйле рәвештә, опекага алынган 
затның яңа яшәү урыны буенча теркәлү адресы һәм 
сәбәпләрен күрсәтеп, опекага алынган затны яшәү урыны 
буенча теркәү учетыннан төшерү өчен рөхсәт алу турында 
опекун (попечитель) гаризасы (1нче кушымта). 
2.  Хокуклы вәкилнең паспорт күчермәсе (1 бит +теркәлү). 
3. Балигъ булмаган опекага алынган затның туу турында 
таныклыгы күчермәсе. 
4. Балигъ булган опекага алынган затның паспорт 
күчермәсе. 
5. Опека (попечительлек) булдыру һәм опекун (попечитель) 
билгеләү турында хокукый акт (карар, боерык, карар һ.б.). 
6. Гражданны эшкә яраксыз (чикләнгән күләмдә эшкә 
яраксыз) дип тану турында законлы көченә кергән суд 

 



 

органы карарының күчермәсе. 
Документларның күчермәләре оригиналлар булганда                    
1 нөсхәдә бирелә. 

2.6. Дәүләт органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм мөрәҗәгать 
итүче тәкъдим итәргә хокуклы 
башка оешмалар карамагында 
булган дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
норматив хокукый актлар 
нигезендә кирәкле документ-
ларның тулы исемлеге 

Әлеге категориягә кертелергә мөмкин булган документлар 
юк 
 

 

2.7. Дәүләт хакимияте органнары 
һәм аларның структур бүлекчәләре 
исемлеге, аларны килештерү 
норматив хокукый актларда карал-
ган очракларда, дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен таләп ителә һәм 
дәүләт хезмәте күрсәтүче башкар-
ма хакимият органы тарафыннан 
гамәлгә ашырыла   

Дәүләт хезмәте күрсәтүне килештерү таләп ителми  

2.8.  Хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш 
тарту өчен нигезләрнең тулы исем-
леге 

Опекага алынган затның яшәү урыны булмаган урынга 
мөрәҗәгать итү 
 

 

2.9. Хезмәт күрсәтүне туктатып 
тору яки бирүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге 

Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктату өчен нигезләр 
каралмаган. 
Хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 
- тапшырылган документларның әлеге административ 
регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документлар 
исемлегенә туры килмәве 

 

2.10.  Хезмәт күрсәтүләр өчен 
алына торган дәүләт пошлинасы 
яки башка түләү алу тәртибе, 

Түләүсез нигездә  



 

күләме һәм нигезләре                     
2.11.  Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
кирәкле һәм мәҗбүри булган 
хезмәт күрсәтүләр өчен түләү алу 
тәртибе, күләме һәм нигезләре, 
шул исәптән мондый түләүне 
исәпләү методикасы турында 
мәгълүматны да кертеп   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12. Дәүләт хезмәте күрсәтү 
турында сорату биргәндә һәм 
дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен 
алганда чиратта көтүнең максималь 
вакыты                     

Мөрәҗәгать итүченең кабул итүне көтүнең (хезмәт 
күрсәтүне көтүнең) максималь срогы 15 минуттан артмаска 
тиеш. 
Дәүләт хезмәте күрсәтүе алучыларның аерым категорияләре 
өчен чират билгеләнмәгән.  

 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең дәүләт 
хезмәте күрсәтү турында соравын 
теркәү вакыты        

Гариза кергән көнне               

2.14. Дәүләт хезмәте күрсәтелә 
торган биналарга таләпләр 

1. Гариза түбәндәге адрес буенча бирелә: 
Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорт, 6-7нче 
кабинет, опека һәм попечительлек бүлеге. 
2. Гариза бирүчеләрне кабул итү янгын системасы һәм 
янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган бинада 
башкарыла. 
3. Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү бинасында бүлек 
белгеченең эш урыны электрон белешмә-хокукый 
системаларга керү мөмкинлеге булган шәхси компьютер 
һәм хезмәт күрсәтүне тулы күләмдә башкаруны оештырырга 
мөмкинлек бирүче оргтехника белән җиһазландырыла. 
4. Документларны тутыру урыны урындыклар, өстәлләр 
белән җиһазландырыла һәм документлар тутыру үрнәкләре 
белән тәэмин ителә. 
5. Инвалидларның дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына 
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә, шул исәптән 
объектларга киртәләрсез керү һәм алардан чыгу, шулай ук 

 



 

дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына керү максатларында 
объект буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү мөмкинлеге тәэмин 
ителә. 
6. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү тәртибе турында визуаль һәм 
мультимедиа мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен уңайлы 
урыннарда, шул исәптән инвалидларның чикләнгән 
мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла. 

2.15. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
һәркем өчен мөмкин булуы һәм 
сыйфаты күрсәткечләре 

  Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы 
күрсәткечләре булып тора: 
- бинаның җәмәгать транспортына якын зонасында 
урнашуы; 
- мәгълүмати стендларда, Башкарма комитетның 
мәгълүмати ресурсларында хезмәт күрсәтү ысуллары, 
тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат булу. 
 Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 
булмау белән характерлана: 
- хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 
-хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) карата шикаять; 
- хезмәте күрсәтүче хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә 
карата әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата 
шикаятьләр. 

 

2.16. Электрон формада дәүләт 
хезмәте күрсәтү үзенчәлекләре 

 Электрон формада дәүләт хезмәте күрсәтелми  



 

3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм үтәү сроклары, 
аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр 

 
3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау. 
3.1.1. Яшәү урыны үзгәрүгә бәйле рәвештә, опекага алынган затны яшәү урыны 

буенча теркәү учетыннан төшерү өчен опекунга (попечительгә) рөхсәт бирү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтү түбәндәге административ процедураларны үз эченә ала: 

- яшәү урыны үзгәрүгә бәйле рәвештә, опекага алынган затны яшәү урыны буенча 
теркәү учетыннан төшерү өчен опекунга (попечительгә) рөхсәт бирү мәсьәләсе буенча 
опекуннарга мәгълүмат һәм консультация бирү; 

- гариза һәм документларны кабул итү һәм теркәү; 
- бирелгән документларны кабул итү яки баш тарту өчен нигезләр билгеләү өчен, 

әлеге Административ регламентта каралган таләпләргә туры килүгә тикшерү үткәрү; 
- дәүләт хезмәте күрсәтү яки күрсәтүдән баш тарту турында карар кабул итү. 
3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелеге блок-схемасы әлеге 

Административ регламентның кушымтасында күрсәтелгән. 
3.2. Консультация бирү. 
Мәгълүмат бирү һәм консультация процедуралары кысаларында гражданнарга 

консультация бирү һәм мәгълүмат бирү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- дәүләт хезмәте күрсәтү шартларын һәм тәртибен җайга салучы норматив хокукый 
актлар турында мәгълүмат бирә; 

- яшәү урыны үзгәрүгә бәйле рәвештә, опекага алынган затны яшәү урыны буенча 
теркәү учетыннан төшерү өчен опекунга (попечительгә) рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең тәртибе белән опекага алынган затның хокуклы вәкилен таныштыра; 

- яшәү урыны үзгәрүгә бәйле рәвештә, опекага алынган затны яшәү урыны буенча 
теркәү учетыннан төшерү өчен опекунга (попечительгә) рөхсәт бирү өчен кирәкле 
документлар исемлеген тәкъдим итә. 

Консультация гариза бирүченең мөрәҗәгать итү көнендә телдән үткәрелә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителгән документның составы, формасы һәм 

хезмәтләр күрсәтү алуның башка мәсьәләләре буенча консультация. 
Консультация бирү һәм мәгълүмат бирү буенча административ процедураларның 

гомуми срогы – 15 минут. 
Гражданнарга консультация һәм мәгълүмат бирүне гамәлгә ашыручы белгеч 

конфиденциаль мәгълүматны исәпкә алып уздырылган консультациянең тулылыгы, 
грамотлылыгы һәм аңлаешлылыгы өчен шәхси җаваплылык тота 

3.3. Мөрәҗәгать итүче, 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны теркәп, шәхсән 
гариза бирә. 

Гариза һәм документларны кабул итү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- гражданның шәхесен, опекага алынган затның яшәү урынын ачыклый; 
- опекун (попечитель) биргән кирәкле документларның булуын тикшерә; кирәкле 

документлар булмаган очракта, документларны бирергә тәкъдим итә. Әгәр гариза бирүче 
документларын кабул итүне таләп итә икән, документлар кабул ителә.  

- докуменлар пакетын формалаштыра.  
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән, теркәлгән документлар. 
Гамәлләр башкаруның максималь вакыты 15 минут тәшкил итә. 



 

Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч, конфиденциаль мәгълүматларны 
исәпкә алып, документларны кабул итү процедураларының дөрес башкарылуы өчен шәхси 
җавап тота. 

Әлеге Регламентның 2.8. пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш 
тартуга нигез булмаганда, опека һәм попечительлек бүлеге белгече, КФҮ (КФҮ аша хезмәт 
күрсәтү шарты белән) мөрәҗәгать итүчегә гариза һәм документларны кабул итү, керү 
номеры бирелү турында хәбәр итә, шуннан соң әлеге Регламентның 3.3.1. пунктчасында 
каралган процедуралар гамәлгә ашырыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән вакыттан алып бер 
көн эчендә 15 минутта гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән гариза һәм документлар, гражданнарны 
кабул итү журналында теркәү язуы. 

Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч, конфиденциаль мәгълүматларны 
исәпкә алып, документларны кабул итү процедураларының дөрес башкарылуы өчен шәхси 
җавап тота. 

3.4. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүче биргән документларда 
булган мәгълүматларны тикшерә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике эш 
көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм рөхсәтне әзерләү яки баш 
тарту турында карар кабул итү. 

3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү 
3.5.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече тапшырылган документлар нигезендә 

опекага алынган затның милке белән алыш-биреш ясауга рөхсәт бирү турында боерык 
проекты әзерли һәм аны опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә раслауга җибәрә яки 
тиешле раслау белән баш тарту турында хат әзерли. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: опекага алынган затны яшәү урыны буенча теркәү 
учетыннан төшерү өчен опекунга рөхсәт бирү, 3.7. пункты нигезендә әзерләнгән дәүләт 
хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат. 

3.6. Гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе бирү. 
3.6.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече, кул куелган рөхсәт бирүне алгач, аны 

терки һәм мөрәҗәгать итүче кулына тапшыра. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.4. пунктчасында каралган 

процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 
3.7. Гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат бирү. 
3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече рөхсәт бирүдән бирүдән баш тарту 

турында карар кабул ителгән очракта, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат проектын 
әзерли.  

Баш тарту турында әзерләнгән хат проекты Татарстан Республикасы Түбән Кама 
муниципаль районының опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә имзалауга җибәрелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар баш тарту өчен нигезләрне 
ачыклау вакытыннан алып биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында хат проектын имзалауга җибәрү. 
3.7.2. Опека һәм попечительлек органы җитәкчесе баш тарту турында хатны имзалый 

һәм опека һәм попечительлек бүлеге белгеченә кире кайтара. 



 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар бер эш көне эчендә гамәлгә 
ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында имзаланган хат. 
3.7.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүчегә кул куелган көннән 

алып бер эш көне эчендә баш тарту турында хатны җиткерә. Бер үк вакытта мөрәҗәгать 
итүчегә карарга шикаять бирү тәртибе аңлатыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.7.2. пунктчасы белән каралган 
процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
турында хәбәр итү. 

 
4.  Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 
4.1. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту гариза 

бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм юкка чыгару, дәүләт хезмәте 
күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, КФҮнең вазыйфаи затларының (КФҮ аша 
хезмәт күрсәтү шартларында), опека һәм попечительлек органнарының гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) һәм карарларына шикаятьләре булган мөрәҗәгатьләргә җаваплар әзерләү 
һәм карарлар кабул итүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып тора:  
- дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 

үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 
- билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган эш башкаруны тикшерү; 
- билгеләнгән  тәртиптә  дәүләт  хезмәте  күрсәтү  процедураларының  үтәлешен 

контроль тикшерү. 
Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр 

уздырганда дәүләт хезмәте күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләр) яки мөрәҗәгать итүченең 
конкрет мөрәҗәгате белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала. 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр кылуга һәм карарлар кабул итүгә контрольне 
гамәлгә ашыру максатларында, КФҮ, опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесе тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү буенча 
административ процедураларда билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы 
контрольдә тоту гамәлгә ашырыла. 

 4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге КФҮнең 
структур бүлекчәләре, опека һәм попечительлек органнары һәм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җаваплы башкаручы мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 
тикшермәгән һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдән нигезсез баш тарткан өчен җавап тота. 

 
 

5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 
 



 

5.1. Дәүләт  хезмәте  алучылар  дәүләт  хезмәте  бирүдә  катнашучы  КФҮ 
хезмәткәрләренең (хезмәт күрсәтү КФҮ аша башкарылган очракта), опека һәм 
попечительлек бүлегенең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына судка кадәр шикаять бирү хокукына 
ия. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә 
ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектлары норматив 
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру 
каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләр таләп итү;      

4) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре Федераль законнар 
һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив хокукый 
актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаса; 

6) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белән каралмаган түләү таләп итү; 

7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 
документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә 
мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 
тәртибен бозу; 

9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору һәм туктатып тору нигезләре әгәр 
дә федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган булса; 

10) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен кирәкле документларны кабул итүдән беренчел баш тартканда аларның булмавы һәм 
(яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат, яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне таләп итү. 

5.2. Язма формада шикаять кәгазьдә яисә электрон формада почта аша җибәрелергә 
мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә 
мөмкин. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү очрагында, шикаять КФҮ аша җибәрелә ала. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт хезмәте 
күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының, КФҮ, КФҮ 
хезмәткәренең мөрәҗәгать итүченең документларын кабул итүдән баш тартуы яисә 
җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдә яисә төзәтүләрнең билгеләнгән 
срогын бозу турында шикаять бирү очрагында - теркәлгән көннән соң биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә торган дәүләт 

хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының яки 
муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать                    



 

итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен 
телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш электрон почта 
адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр карарлары һәм гамәлләре (гамәл 
кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл 
кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 
документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәт алучысы тарафыннан имзалана. 
5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлек һәм хаталарны 
төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган 
акчаларны кире кайтару рәвешендә дә канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга 

калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма формада һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча 
электрон формада карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү 
максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында 
мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм муниципаль 
хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә алга таба башкарылырга тиешле 
гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган очракта, мөрәҗәгать итүчегә 
кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул 
ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта, 
шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны 
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Яшәү урыны үзгәрүгә бәйле 
рәвештә, опекага алынган затны 
яшәү урыны буенча теркәү 
учетыннан төшерү өчен рөхсәт бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
 кушымта   
 

 
Дәүләт хезмәте күрсәтүнең гамәлләр эзлеклелеге  БЛОК-СХЕМАСЫ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Мөрәҗәгать итүче 

Мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү 

Гариза һәм документларны кабул итү 

Бирелгән документларны карау 

Баш тартуга нигезләр булмаганда, рөхсәт бирү 
әзерләү 

Нигезләр булганда, баш 
тарту турында хат әзерләү 

Опека һәм попечительлек 
бүлеге җитәкчесе баш тарту 

турында хатны имзалый 

 Мөрәҗәгать итүчегә баш 
тарту турында хатны бирү 

 Опека һәм попечительлек 
бүлеге җитәкчесе рөхсәтне 

имзалый 

Мөрәҗәгать итүчегә рөхсәтне 
бирү 



 

Яшәү урыны үзгәрүгә бәйле 
рәвештә, опекага алынган затны 
яшәү урыны буенча теркәү 
учетыннан төшерү өчен рөхсәт бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
кушымта (белешмә) 

 
 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы вазыйфаи затларның реквизитлары 
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека 

һәм попечительлек бүлеге 
 

 
Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Бүлек башлыгы 8 (8555) 41-91-45 otdel.oip@tatar.ru 
Бүлек белгече 8 (8555) 41-98-24 

8 (8555) 41-91-40 
otdel.oip@tatar.ru 
Olga.Minenkova@tatar.ru 

 
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Башкарма комитет Җитәкчесе (8-8555) 42-50-50 Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru 
 Башкарма комитет Җитәкчесе 
урынбасары 

(8-8555) 42-38-05 Zamsoc.Nk@tatar.ru 

 
 
 

 
  



 

Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019 елның 11-нче февраль 
51-нче номерлы карарына 
8-нче кушымта 

 
 

Опекага алынган затның мирас хокукларына керү өчен опекунга яки попечительгә 
 рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

 административ регламенты 
 

1. Гомуми нигезләмәләр 
  
1.1. Әлеге Регламент Түбән Кама муниципаль районы территориясендә яшәүче 

опекага алынган затның мирас хокукларына керү өчен опекунга яки попечительгә рөхсәт 
бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели (алга таба – 
хезмәт күрсәтү). 

1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүне алучылар: опекага алынган затның мирас хокукларына 
керергә рөхсәт  алырга теләгән Россия Федерациясе гражданнары. 

1.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
(алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
башкаручы – балигъ булмаган затларның теркәү урыны буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(алга таба – опека һәм попечительлек органы). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән Кама 
шәһәре, Төзүчеләр пр., 12. 

1.3.2. Опека һәм попечительлек органының урнашу урыны: Татарстан Республикасы, 
Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорты, 6-нчы каб. 

Эш режимы:  
Дүшәмбе – 13.00-17.00. 
Пәнҗешәмбе – 8.00-12.00, 13.00-17.00. 
Җәмәгать транспорты белән «Кама» кунакханәсе тукталышына кадәр барырга. 
Керү ирекле. 
1.3.3 Белешмәләр өчен телефон.: 8(8555) 41-98-24. 
1.3.4. «Интернет»  челтәрендә  ТР  Түбән  Кама  муниципаль  районы  Башкарма 

комитетының рәсми сайты адресы: http://www.e-nkama.ru/. 
1.3.5. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
1) Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының 

опека һәм попечительлек бүлеге бинасында урнашкан дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган дәүләт хезмәте күрсәтү турында мәгълүмати 
стендлар ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәре ярдәмендә: 
- ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында 

(http://www.e-nkama.ru/); 
3) гражданинның опека һәм попечительлек бүлегенә шәхси мөрәҗәгате вакытында; 
4) опека һәм попечительлек бүлегенә язмача мөрәҗәгать иткәндә; 
5)  КФҮдә (КФҮ аша хезмәт күрсәтү шартларында). 
1.4. Хезмәт күрсәтү түбәндәге норматив актлар нигезендә башкарыла: 



 

- Россия Федерациясе Конституциясе (алга таба – РФ Конституциясе) (РФ законнар 
җыелмасы, 26.01.2009, № 4, 445 ст.); 

- 1994 елның 30 ноябрендәге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы 
(беренче өлеш) (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 

- «Дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  күрсәтүне  оештыру  турында»                                 
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының 2010 елның 2 августындагы 31-нче номерлы 
4179 ст.); 

- «Психиатрия ярдәме һәм аны күрсәткәндә гражданнар хокуклары гарантияләре 
турында» 1992 елның 2 июлендәге 3185-I номерлы Россия Федерациясе Законы (алга таба – 
3185-I номерлы РФ Законы) («Халык депутатлары Советы һәм Россия Федерациясе Югары 
Советы ведомостьлары», 20.08.1992, № 33, 1913 ст.); 

 - «Персональ мәгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба – 152-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 2006, № 31 (1к), 3451 ст.); 

- «Опека һәм попечительлек турында» 2008 елның 24 апрелендәге 48-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба – 48-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 28.04.2008, №17, 1755 ст.); 

- «Татарстан Республикасында опека һәм попечительлек органнары эшчәнлеген 
оештыру турында» 2004 елның 27 февралендәге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы (алга таба – 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан 
Республикасы, № 43-44, 02.03.2004); 

- «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә 
органнарына опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым дәүләт 
вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы (алга таба – 7-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы,                
№ 60-61, 25.03.2008); 

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 
2010 елның 2 ноябрендәге 880-нче номерлы карары (алга таба – Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 880-нче карары) (Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнарының 
норматив актлары җыентыгы, 08.12.2010, № 46,  2144 ст.); 

- Татарстан  Республикасы  Түбән  Кама  муниципаль  районы  Советының                             
2014 елның 18 февралендәге 5-нче номерлы карары белән расланган, Татарстан 
Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы (алга               
таба – Устав); 

 - Татарстан  Республикасы  Түбән  Кама  муниципаль   районы  Советының                         
2015 елның 24 февралендәге 7 но-мерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты турында ни-гезләмә (алга таба – БК 
турында Нигезләмә); 

 - Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 2014 елның 15 августындагы боерыгы белән расланган Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге турында 
нигезләмәсе (алга таба – опека бүлеге турында Нигезләмә). 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 



 

- опека – суд тарафыннан эшкә яраксыз дип таныган гражданнарны урнаштыру 
формасы, опека һәм попечительлек органы тарафыннан билгеләнгән гражданнар 
(опекуннар) опекага алынган затларның законлы вәкилләре булалар һәм алар исеменнән һәм 
аларның мәнфәгатьләрендә юридик яктан әһәмиятле барлык гамәлләр башкаралар; 

 - опекага алынган зат –  аңа карата опека яки попечительлек билгеләнгән граждан 
(эшкә яраксыз яки чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз граждан); 

- административ регламент – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 
органының административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм 
эзлеклелеген, аның структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи затлары арасында үзара 
хезмәттәшлек тәртибен, шулай ук дәүләт хакимияте башкарма органының физик яки 
юридик затлар (алга таба – дәүләт хезмәтләрен алучылар), дәүләт хакимиятенең һәм җирле 
үзидарәнең башка органнары, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә оешмалар белән 
үзара хезмәттәшлеген билгели торган норматив хокукый акт; 

- дәүләт хезмәте күрсәтү – гариза бирүчеләрнең Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә гариза 
бирүчеләр сораулары буенча гамәлгә ашырыла торган, Федераль законнар һәм Татарстан 
Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашырганда, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы, җирле үзидарә 
органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге; 

- дәүләт  хезмәтләре күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга таба – шикаять) – 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.1 кисәге белән каралган, дәүләт хезмәте 
күрсәтүче орган,  күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты, 
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, дәүләт хезмәткәре яисә оешмалар яисә аларның 
хезмәткәрләре тарафыннан әлеге мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүләре алганда,  
мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле тарафыннан мөрәҗәгать итүченең бозылган 
хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау  таләбе; 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба – 
күпфункцияле үзәк) – дәүләт яисә муниципаль учреждениенең оештыру – хокукый 
формасында барлыкка килгән (шул исәптән автоном учреждение булып торган), 210-ФЗ 
номерлы Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыручы, шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы буенча 
электрон формада, вәкаләтле оешма; 

«бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең «Дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 15.1 маддәсендә күрсәтелгән сорату яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында тиешле сорату белән бер тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң гамәлгә ашырыла торган 
дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү, ә дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар яки 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара хезмәттәшлек күпфункцияле үзәк 
тарафыннан мөрәҗәгать итүченең катнашыннан башка норматив хокукый актлар һәм үзара 
хезмәттәшлек турында килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган принцип. 



 
2.  Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 

 

Стандарт таләпләре атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 
таләпне билгеләүче норматив акт 

2.1. Хезмәт күрсәтү  атамасы Опекага алынган затның мирас хокукларына керергә 
опекунга яки попечительгә рөхсәт  бирү 

РФ ГК; 
48-ФЗ номерлы Федераль 
закон 

2.2. Хезмәт күрсәтүче орган атамасы ТатарстанРеспубликасы Түбән Кама муниципаль 
районы башкарма комитеты (опекага алынган затның 
яшәү урыны буенча) 

8-ЗТР номерлы ТР законы; 

2.3. Хезмәт күрсәтү нәтиҗәләренең 
тасвирламасы 

Опекага алынган затның мирас хокукларына керергә 
опекунга яки попечительгә рөхсәт  бирү боерык 
формасында, яисә хезмәт күрсәтүдән баш тарту 
турында хат 

48-ФЗ номерлы Федераль 
закон 

2.4. Хезмәт күрсәтү срогы  Мөрәҗәгать итүчедән барлык кирәкле документлар 
кабул ителгәннән соң 15 көн эчендә. 

48-ФЗ номерлы Федераль 
закон 

2.5.  Хезмәт күрсәтү өчен законнар һәм 
башка норматив хокукый актлар 
нигезендә кирәкле документларның 
тулы исемлеге 

1.  Опекага алынган затның (варисның) мирас 
хокукларына керергә рөхсәт бирүгә опекун яки 
попечитель гаризасы; 
2. опека яки попечительлек булдыру һәм опекун яки 
попечитель билгеләү турында хокукый акт күчермәсе 
(карар, боерык); 
3. гражданны эшкә яраксыз (чикләнгән күләмдә эшкә 
яраксыз) дип тану турында законлы көченә кергән суд 
органы карарының күчермәсе; 
4. мирас бирүченең үлү турында таныклыгы 
күчермәсе; 
5. опекага алынган зат исеменә закон буенча мираска 
хокукы турында таныклык күчермәсе. 

РФ ГК; 
48-ФЗ номерлы Федераль 
закон 

2.6.  Дәүләт органнары, җирле үзидарә 
органнары һәм башка оешмалар 
карамагында булган хезмәт күрсәтү 

Әлеге категориягә кертелергә мөмкин булган 
документлар таләп ителми. 

  



 
өчен норматив хокукый актлар 
нигезендә кирәкле документларның 
тулы исемлеге 
2.7. Дәүләт хакимияте органнары һәм 
аларның структур бүлекчәләре 
исемлеге, аларны килештерү норматив 
хокукый актларда каралган очракларда, 
хезмәт күрсәтү өчен таләп ителә һәм 
хезмәт күрсәтүче башкарма хакимият 
органы тарафыннан гамәлгә ашырыла   

 Килештерү таләп ителми   

2.8. Хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш тарту 
өчен нигезләрнең тулы исемлеге 

Опекага алынган затның яшәү урыны булмаган 
урынга мөрәҗәгать итү 

  

2.9.  Хезмәт күрсәтүне туктатып тору 
яки бирүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге 

Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктату өчен нигезләр 
каралмаган. 
Хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 
- тапшырылган документларның әлеге административ 
регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән 
документлар исемлегенә туры килмәве; 
- опекага алынган затның граждан һәм милек 
хокукларын кысу. 

 48-ФЗ номерлы Федераль 
закон 
8-ЗТР номерлы ТР законы; 

2.10.  Хезмәт күрсәтүләр өчен алына 
торган дәүләт пошлинасы яки башка 
түләү алу тәртибе, күләме һәм нигезләре                     

Хезмәт күрсәтү түләүсез нигездә бирелә    

2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 
кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү алу тәртибе, 
күләме һәм нигезләре, шул исәптән 
мондый түләүне исәпләү методикасы 
турында мәгълүматны да кертеп   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12. Хезмәт күрсәтү турында сорату 
биргәндә һәм хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен 

Хезмәт күрсәтү алучыларның аерым категорияләре 
өчен чират билгеләнмәгән. Хезмәт күрсәтү  алучының 

 



 
алганда чиратта көтүнең максималь ва-
кыты                           

(мөрәҗәгать итүченең) кабул итүне көтүнең (хезмәт 
күрсәтүне көтүнең)  максималь срогы  15 минуттан 
артмаска тиеш. 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең хезмәт 
күрсәтү турында соравын теркәү вакы-
ты        

Гариза кергән көнне               

2.14.  Хезмәт күрсәтелә торган 
биналарга таләпләр 

1. Гариза түбәндәге адрес буенча бирелә: 
Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорт, 6нчы 
кабинет, опека һәм попечительлек бүлеге. 
2. Гариза бирүчеләрне кабул итү янгын системасы 
һәм янгын сүндерү системасы белән 
җиһазландырылган бинада башкарыла. 
3. Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү бинасында бүлек 
белгеченең эш урыны электрон белешмә-хокукый 
системаларга керү мөмкинлеге булган шәхси 
компьютер һәм хезмәт күрсәтүне тулы күләмдә 
башкаруны оештырырга мөмкинлек бирүче 
оргтехника белән җиһазландырыла. 
4. Документларны тутыру урыны урындыклар, 
өстәлләр белән җиһазландырыла һәм документлар 
тутыру үрнәкләре белән тәэмин ителә. 
5. Инвалидларның дәүләт хезмәтләре күрсәтү 
урынына тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин 
ителә, шул исәптән объектларга киртәләрсез керү һәм 
алардан чыгу, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәтү 
урынына керү максатларында объект буенча 
мөстәкыйль хәрәкәт итү мөмкинлеге тәэмин ителә. 
6. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү тәртибе турында 
визуаль һәм мультимедиа мәгълүматы гариза 
бирүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул исәптән 
инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә 
алып урнаштырыла. 

  



 
2.15. Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен 
мөмкин булуы һәм сыйфаты 
күрсәткечләре 

Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы 
күрсәткечләре булып тора: 
-  бинаның җәмәгать транспортына якын зонасында 
урнашуы; 
- мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәренең 
мәгълүмати ресурсларында, Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләрнең бердәм порталында хезмәт күрсәтү 
ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы 
мәгълүмат булу; 
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты 
түбәндәгеләр булмау белән характерлана: 
- хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 
- хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләрнең гамәлләренә 
(гамәл кылмауларына) карата шикаять; 
- хезмәте күрсәтүче хезмәткәрләрнең гариза 
бирүчеләргә карата әдәпсез, игътибарсыз 
мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 
Күпфункцияле үзәктә хезмәт күрсәтелми. 

 

2.16. Электрон формада хезмәт күрсәтү 
үзенчәлекләре 

Электрон формада хезмәт күрсәтелми  



 

3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм үтәү 
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр 

 
3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау. 
3.1.1.  Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге административ процедураларны үз эченә 

ала: 
- опекага алынган затның мирас хокукларына керү өчен опекунга яки попечительгә 

рөхсәт бирү мәсьәләләре буенча опекуннарга һәм попечительләргә мәгълүмат һәм 
консультация бирү; 

- гариза һәм документларны кабул итү һәм теркәү; 
- бирелгән документларны кабул итү яки баш тарту өчен нигезләр билгеләү өчен, 

әлеге Административ регламентта каралган таләпләргә туры килүгә тикшерү үткәрү; 
- дәүләт хезмәте күрсәтү яки күрсәтүдән баш тарту турында карар кабул итү. 
3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелеге блок-схемасы әлеге 

Административ регламентның кушымтасында күрсәтелгән. 
3.2. Консультация бирү. 
Мәгълүмат бирү һәм консультация процедуралары кысаларында гражданнарга 

консультация бирү һәм мәгълүмат бирү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- дәүләт хезмәте күрсәтү шартларын һәм тәртибен җайга салучы норматив хокукый 
актлар турында мәгълүмат бирә; 

- опекага алынган затның мирас хокукларына керү өчен опекунга яки попечительгә 
рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең тәртибе белән опекага алынган затның 
хокуклы вәкилен таныштыра; 

- опекага алынган затның мирас хокукларына керү өчен опекунга яки попечительгә 
рөхсәт бирү өчен кирәкле документлар исемлеген тәкъдим итә. 

Консультация гариза бирүченең мөрәҗәгать итү көнендә телдән үткәрелә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителгән документның составы, формасы һәм 

хезмәтләр күрсәтү алуның башка мәсьәләләре буенча консультация. 
Консультация бирү һәм мәгълүмат бирү буенча административ процедураларның 

гомуми срогы – 15 минут. 
Гражданнарга консультация һәм мәгълүмат бирүне гамәлгә ашыручы белгеч 

конфиденциаль мәгълүматны исәпкә алып уздырылган консультациянең тулылыгы, 
грамотлылыгы һәм аңлаешлылыгы өчен шәхси җаваплылык тота. 

3.3. Мөрәҗәгать итүче, 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны теркәп, шәхсән 
гариза бирә. 

Гариза һәм документларны кабул итү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- гражданның шәхесен, опекага алынган затның яшәү урынын ачыклый; 
- опекун (попечитель) биргән кирәкле документларның булуын тикшерә; кирәкле 

документлар булмаган очракта, документларны бирергә тәкъдим итә. Әгәр гариза бирүче 
документларын кабул итүне таләп итә икән, документлар кабул ителә;  

- докуменлар пакетын формалаштыра.  
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән, теркәлгән документлар. 
Гамәлләр башкаруның максималь вакыты 15 минут тәшкил итә. 
Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч, конфиденциаль мәгълүматларны 

исәпкә алып, документларны кабул итү процедураларының дөрес башкарылуы өчен шәхси 
җавап тота. 



 

Әлеге Регламентның 2.8. пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш 
тартуга нигез булмаганда, опека һәм попечительлек бүлеге белгече, КФҮ (КФҮ аша хезмәт 
күрсәтү шарты белән) мөрәҗәгать итүчегә гариза һәм документларны кабул итү, керү 
номеры бирелү турында хәбәр итә, шуннан соң әлеге Регламентның 3.3.1. пунктчасында 
каралган процедуралар гамәлгә ашырыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән вакыттан алып бер 
көн эчендә 15 минутта гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән гариза һәм документлар, гражданнарны 
кабул итү журналында теркәү язуы. 

Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч, конфиденциаль мәгълүматларны 
исәпкә алып, документларны кабул итү процедураларының дөрес башкарылуы өчен шәхси 
җавап тота. 

3.4. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүче биргән документларда 
булган мәгълүматларны тикшерә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм рөхсәтне әзерләү яки баш 
тарту турында карар кабул итү. 

3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү. 
3.5.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече тапшырылган документлар нигезендә 

опекага алынган затның мирас хокукларына керү өчен опекунга яки попечительгә рөхсәт 
бирү турында боерык проекты әзерли һәм аны опека һәм попечительлек органы 
җитәкчесенә раслауга җибәрә яки тиешле раслау белән баш тарту турында хат әзерли. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: опекага алынган затның мирас хокукларына керү өчен 
опекунга яки попечительгә рөхсәт бирү турында боерык, 3.7. пункты нигезендә әзерләнгән 
дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат. 

3.6. Гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе бирү. 
3.6.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече, кул куелган боерыкны алгач, аны 

терки һәм мөрәҗәгать итүче кулына тапшыра. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.4. пунктчасында каралган 

процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 
3.7. Гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат бирү. 
3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече рөхсәт бирүдән бирүдән баш тарту 

турында карар кабул ителгән очракта, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат проектын 
әзерли.  

Баш тарту турында әзерләнгән хат проекты Татарстан Республикасы Түбән Кама 
муниципаль районының опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә имзалауга 
җибәрелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар баш тарту өчен нигезләрне 
ачыклау вакытыннан алып биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында хат проектын имзалауга җибәрү. 
3.7.2. Опека һәм попечительлек органы җитәкчесе баш тарту турында хатны 

имзалый һәм опека һәм попечи-тельлек бүлеге белгеченә кире кайтара. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар бер эш көне эчендә гамәлгә 

ашырыла. 



 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында имзаланган хат. 
3.7.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүчегә кул куелган көннән 

алып бер эш көне эчендә баш тарту турында хатны җиткерә. Бер үк вакытта мөрәҗәгать 
итүчегә карарга шикаять бирү тәртибе аңлатыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.7.2. пунктчасы белән каралган 
процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
турында хәбәр итү. 

 
4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 
4.1. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту гариза 

бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм юкка чыгару, дәүләт хезмәте 
күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, КФҮнең вазыйфаи затларының (КФҮ аша 
хезмәт күрсәтү шартларында), опека һәм попечительлек органнарының гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) һәм карарларына шикаятьләре булган мөрәҗәгатьләргә җаваплар әзерләү 
һәм карарлар кабул итүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 
тора:  

- дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

- билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган эш башкаруны тикшерү; 
- билгеләнгән  тәртиптә  дәүләт  хезмәте  күрсәтү  процедураларының  үтәлешен 

контроль тикшерү. 
Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр 

уздырганда дәүләт хезмәте күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләр) яки мөрәҗәгать итүченең 
конкрет мөрәҗәгате белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала. 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр кылуга һәм карарлар кабул итүгә контрольне 
гамәлгә ашыру максатларында, КФҮ, опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесе тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү буенча 
административ процедураларда билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы 
контрольдә тоту гамәлгә ашырыла. 

 4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге КФҮнең 
структур бүлекчәләре, опека һәм попечительлек органнары һәм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җаваплы башкаручы мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 
тикшермәгән һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдән нигезсез баш тарткан өчен җавап тота. 

 
5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 
 

5.1. Дәүләт  хезмәте  алучылар  дәүләт  хезмәте  бирүдә  катнашучы  КФҮ 



 

хезмәткәрләренең (хезмәт күрсәтү КФҮ аша башкарылган очракта), опека һәм 
попечительлек бүлегенең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына судка кадәр шикаять бирү 
хокукына ия. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә 
ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектлары норматив 
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру 
каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләр таләп итү;      

4) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре Федераль 
законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив 
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаса; 

6) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белән каралмаган түләү таләп итү; 

7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 
документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә 
мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 
тәртибен бозу; 

9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору һәм туктатып тору нигезләре әгәр 
дә федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган булса; 

10) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән беренчел баш тартканда аларның 
булмавы һәм (яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат, яисә 
муниципаль хезмәт күрсәтүне таләп итү. 

5.2. Язма формада шикаять кәгазьдә яисә электрон формада почта аша җибәрелергә 
мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә 
мөмкин. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү очрагында, шикаять КФҮ аша җибәрелә ала. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәренең мөрәҗәгать итүченең документларын кабул итүдән баш тартуы яисә 
җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдә яисә төзәтүләрнең билгеләнгән 
срогын бозу турында шикаять бирү очрагында - теркәлгән көннән соң биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә торган 

дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының яки муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать 



 

итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен 
телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш электрон 
почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр карарлары һәм гамәлләре (гамәл 
кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл 
кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 
документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәт алучысы тарафыннан имзалана. 
5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлек һәм хаталарны 
төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган 
акчаларны кире кайтару рәвешендә дә канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга 

калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма формада һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча 
электрон формада карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 
бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр 
турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм 
муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә алга таба башкарылырга 
тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган очракта, мөрәҗәгать итүчегә 
кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул 
ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта, 
шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны 
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 

 



 

Опекага алынган затның мирас  
хокукларына керү өчен опекунга 
яки попечительгә рөхсәт бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
кушымта   

 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтүнең   БЛОК-СХЕМАСЫ 
 

Опекага алынган затның мирас хокукларына керү өчен  рөхсәт бирү мәсьәләләре 
буенча гражданнарга мәгълүмат һәм консультация бирү 

                                                                        // 
Бирелгән документларны кабул итү 

                                                                      // 
Документларны тикшерү үткәрү 

                        // 
Дәүләт хезмәте күрсәтүдә яисә кире кагуда ни-

гезләр билгеләү 
                                                        //                               \\ 

 Опекага алынган затның мирас хокукла-
рына керү өчен  рөхсәт бирү турында 

боерык әзерләү 

   
 

 

Опекага алынган затның мирас 
хокукларына керүдән баш тарту 

турында бәяләмә әзерләү 
                                          //                                                             \\ 

Опекага алынган затның мирас хокукла-
рына керү өчен боерык бирү 

 
 
 

Опекага алынган затның мирас 
хокукларына керүдән баш тарту 

турында бәяләмә бирү  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Опекага алынган затның мирас  
хокукларына керү өчен опекунга 
яки попечительгә рөхсәт бирү 
буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең  административ 
регламентына 
кушымта (белешмә) 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы вазыйфаи затларның реквизитлары 
 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының  
опека һәм попечительлек бүлеге 

 
Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Бүлек башлыгы 8 (8555) 41-91-45 otdel.oip@tatar.ru 
Бүлек белгече 8 (8555) 41-98-24 otdel.oip@tatar.ru 
 
 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Башкарма комитет Җитәкчесе 8 (8555) 42-50-50 Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru 
Башкарма комитет Җитәкчесе 
урынбасары 

8 (8555) 42-38-05 Zamsoc.Nk@tatar.ru 

 
                                                               
 
  



 

Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019 елның 11-нче февраль 
51-нче номерлы карарына 
9-нчы кушымта 

 
 

Опекага алынган затның саклык счетыннан файдалануга опекунга яки попечительгә  
рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең  

административ регламенты 
 

1. Гомуми нигезләмәләр 
  
1.1. Әлеге Регламент Түбән Кама муниципаль районы территориясендә яшәүче 

гражданнар өчен Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты опека һәм 
попечительлек бүлеге тарафыннан опекага алынган затның саклык счетыннан файдалануга 
опекунга яки попечительгә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең стандартын һәм 
тәртибен билгели (алга таба – хезмәт күрсәтү). 

1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүне алучылар: опекага алынган затның саклык счетыннан 
файдалануга рөхсәт алырга теләгән Россия Федерациясе гражданнары. 

1.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
(алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
башкаручы – балигъ булмаган затларның теркәү урыны буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(алга таба – опека һәм попечительлек органы). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән Кама 
шәһәре, Төзүчеләр пр., 12. 

1.3.2. Опека  һәм  попечительлек  органының  урнашу  урыны:  Татарстан 
Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорты, 6-нчы каб. 

Эш режимы:  
Дүшәмбе – 13.00-17.00. 
Пәнҗешәмбе – 8.00-12.00, 13.00-17.00. 
Җәмәгать транспорты белән «Кама» кунакханәсе тукталышына кадәр барырга. 
Керү ирекле. 
1.3.3 Белешмәләр өчен телефон.: 8(8555) 41-98-24. 
1.3.4. «Интернет» челтәрендә ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының рәсми сайты адресы: http://www.e-nkama.ru/. 
1.3.5. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
1) Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге бинасында урнашкан дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
мәгълүмати стендлар ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәре ярдәмендә: 
- ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында 

(http://www.e-nkama.ru/); 
3) гражданинның опека һәм попечительлек бүлегенә шәхси мөрәҗәгате вакытында; 
4) опека һәм попечительлек бүлегенә язмача мөрәҗәгать иткәндә; 



 

5)  КФҮдә (КФҮ аша хезмәт күрсәтү шартларында). 
1.4. Хезмәт күрсәтү түбәндәге норматив актлар нигезендә башкарыла: 
- Россия Федерациясе Конституциясе (алга таба – РФ Конституциясе) (РФ законнар 

җыелмасы, 26.01.2009, № 4, 445 ст.); 
- 1994 елның 30 ноябрендәге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы 

(беренче өлеш) (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 
- «Дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  күрсәтүне  оештыру  турында»                              

2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының 2010 елның 2 августындагы                         
31-нче номерлы 4179 ст.); 

- «Психиатрия ярдәме һәм аны күрсәткәндә гражданнар хокуклары гарантияләре 
турында» 1992 елның 2 июлендәге 3185-I номерлы Россия Федерациясе Законы (алга                   
таба – 3185-I номерлы РФ Законы) («Халык депутатлары Советы һәм Россия Федерациясе 
Югары Советы ведомостьлары», 20.08.1992, № 33, 1913 ст.); 

- «Персональ мәгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба – 152-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 2006, № 31 (1к), 3451 ст.); 

- «Опека һәм попечительлек турында» 2008 елның 24 апрелендәге 48-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба – 48-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 28.04.2008, № 17, 1755 ст.); 

- «Татарстан Республикасында опека һәм попечительлек органнары эшчәнлеген 
оештыру турында» 2004 елның 27 февралендәге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы (алга таба – 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан 
Республикасы, № 43-44, 02.03.2004); 

- «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә 
органнарына опека һәм попечи-тельлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым 
дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы (алга таба – 7-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы,     
№ 60-61, 25.03.2008); 

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 
2010 елның 2 ноябрендәге 880-нче номерлы карары (алга таба – Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 880-нче карары) (Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнарының 
норматив актлары җыентыгы, 08.12.2010, № 46,  2144 ст.); 

- Татарстан  Республикасы  Түбән  Кама  муниципаль  районы  Советының                         
2014 елның 18 февралендәге 5нче номерлы карары белән расланган, Татарстан 
Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы (алга       
таба – Устав); 

 - Татарстан  Республикасы  Түбән  Кама  муниципаль  районы  Советының                        
2015 елның 24 февралендәге 7 номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба – БК 
турында Нигезләмә); 

 - Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 2014 елның 15 августындагы боерыгы белән расланган Түбән Кама 



 

муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге турында 
нигезләмәсе (алга таба – опека бүлеге турында Нигезләмә); 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 
- опека – суд тарафыннан эшкә яраксыз дип таныган гражданнарны урнаштыру 

формасы, опека һәм попечительлек органы тарафыннан билгеләнгән гражданнар 
(опекуннар) опекага алынган затларның законлы вәкилләре булалар һәм алар исеменнән 
һәм аларның мәнфәгатьләрендә юридик яктан әһәмиятле барлык гамәлләр башкаралар; 

 - опекага алынган зат – аңа карата опека яки попечительлек билгеләнгән граждан 
(эшкә яраксыз яки чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз граждан); 

- эшкә яраксыз граждан - РФ ГК 29 статьясында каралган нигезләр буенча суд 
тарафыннан эшкә яраксыз дип танылган граждан; 

- чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз – РФ ГК 30 статьясында каралган нигезләр 
буенча суд тарафыннан эшкә яраксыз дип танылган граждан; 

- административ регламент – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 
органының административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм 
эзлеклелеген, аның структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи затлары арасында үзара 
хезмәттәшлек тәртибен, шулай ук дәүләт хакимияте башкарма органының физик яки 
юридик затлар (алга таба – дәүләт хезмәтләрен алучылар), дәүләт хакимиятенең һәм җирле 
үзидарәнең башка органнары, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә оешмалар белән 
үзара хезмәттәшлеген билгели торган норматив хокукый акт;  

- дәүләт хезмәте күрсәтү – гариза бирүчеләрнең Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә гариза 
бирүчеләр сораулары буенча гамәлгә ашырыла торган, Федераль законнар һәм Татарстан 
Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашырганда, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы, җирле үзидарә 
органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге; 

- дәүләт  хезмәтләре күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга таба – шикаять) – 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.1 кисәге белән каралган, дәүләт хезмәте 
күрсәтүче орган,  күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты, 
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, дәүләт хезмәткәре яисә оешмалар яисә аларның 
хезмәткәрләре тарафыннан әлеге мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүләре алганда,  
мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле тарафыннан мөрәҗәгать итүченең бозылган 
хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау  таләбе; 

- дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба – 
күпфункцияле үзәк) – дәүләт яисә муниципаль учреждениенең оештыру – хокукый 
формасында барлыкка килгән (шул исәптән автоном учреждение булып торган),                     
210-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыручы, шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы 
буенча электрон формада, вәкаләтле оешма; 

 - «бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең «Дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 15.1 маддәсендә күрсәтелгән сорату яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында тиешле сорату белән бер тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң гамәлгә ашырыла 
торган дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү, ә дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар 
яки муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара хезмәттәшлек күпфункцияле 
үзәк тарафыннан мөрәҗәгать итүченең катнашыннан башка норматив хокукый актлар һәм 
үзара хезмәттәшлек турында килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган принцип.



 
2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 

 

Стандарт таләпләре атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 
таләпне билгеләүче норматив акт 

2.1. Хезмәт күрсәтү атамасы Опекага алынган затның саклык счетыннан файдалануга 
опекунга яки попечительгә рөхсәт бирү 

 РФ ГК; 
48-ФЗ номерлы Федераль закон 

2.2. Хезмәт күрсәтүче орган 
атамасы 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы 
башкарма комитеты   

8-ЗТР номерлы ТР законы;  

2.3. Хезмәт күрсәтү нәтиҗәлә-
ренең тасвирламасы 

ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
опека һәм попечительлек органының опекага алынган 
затның саклык счетыннан файдалануга опекунга яки 
попечительгә рөхсәте, яисә опекага алынган затның саклык 
счетыннан файдалануга опекунга яки попечительгә рөхсәт  
бирүдән баш тартуы 

48-ФЗ номерлы Федераль закон 
8-ЗТР номерлы ТР законы; 
Устав, ТР ТКМР БК Нигезләмә, 
15.08.2014 
 

2.4. Хезмәт күрсәтү срогы Мөрәҗәгать итүчедән барлык кирәкле документлар кабул 
ителгәннән соң 15 көн эчендә. 

 

2.5.  Хезмәт күрсәтү өчен законнар 
һәм башка норматив хокукый 
актлар нигезендә кирәкле 
документларның тулы исемлеге 

1. Опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә конкрет 
чыгымнарны күрсәтеп, акчалардан файдалану турында 
хисап бирү шарты белән (мөмкин булса – счет, чекларның 
күчермәләре) опекага алынган затның саклык счетыннан 
файдалануга рөхсәт бирүгә опекун яки попечитель 
гаризасы (1нче кушымта); 
2. опека яки попечительлек булдыру һәм опекун яки 
попечитель билгеләү турында хокукый акт күчермәсе 
(карар); 
3. гражданны эшкә яраксыз (чикләнгән күләмдә эшкә 
яраксыз) дип тану турында законлы көченә кергән суд 
органы карарының күчермәсе; 
4.  опекага алынган затның саклау кенәгәсе күчермәсе; 
5. опекунның (попечительнең) һәм опекага алынган затның 
паспорт күчермәсе. 

 РФ ГК; 
48-ФЗ номерлы Федераль закон 

2.6.  Дәүләт органнары, җирле Әлеге категориягә кертелергә мөмкин булган документлар   



 
үзидарә органнары һәм башка 
оешмалар карамагында булган 
хезмәт күрсәтү өчен норматив 
хокукый актлар нигезендә кирәкле 
документларның тулы исемлеге 

таләп ителми 

2.7. Дәүләт хакимияте органнары 
һәм аларның структур бүлекчәләре 
исемлеге, аларны килештерү 
норматив хокукый актларда 
каралган очракларда, хезмәт 
күрсәтү өчен таләп ителә һәм 
хезмәт күрсәтүче башкарма 
хакимият органы тарафыннан 
гамәлгә ашырыла   

Килештерү таләп ителми  

2.8. Хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш 
тарту өчен нигезләрнең тулы 
исемлеге 

Опекага алынган затның яшәү урыны булмаган урынга 
мөрәҗәгать итү 

 

2.9.  Хезмәт күрсәтүне туктатып 
тору яки бирүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге 

Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктату өчен нигезләр 
каралмаган. 
Хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 
- тапшырылган документларның әлеге административ 
регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документлар 
исемлегенә туры килмәве; 
- опекага алынган затның граждан һәм милек хокукларын 
кысу. 

РФ ГК; 
48-ФЗ номерлы Федераль закон 

2.10.  Хезмәт күрсәтүләр өчен 
алына торган дәүләт пошлинасы 
яки башка түләү алу тәртибе, 
күләме һәм нигезләре                    

 Хезмәт күрсәтү түләүсез нигездә бирелә  

2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  



 
хезмәт күрсәтүләр өчен түләү алу 
тәртибе, күләме һәм нигезләре, 
шул исәптән мондый түләүне 
исәпләү методикасы турында 
мәгълүматны да кертеп   
2.12. Хезмәт күрсәтү турында со-
рату биргәндә һәм хезмәт күрсәтү 
нәтиҗәсен алганда чиратта 
көтүнең максималь вакыты                           

 Хезмәт күрсәтү алучыларның аерым категорияләре өчен 
чират билгеләнмәгән. Хезмәт күрсәтү  алучының 
(мөрәҗәгать итүченең) кабул итүне көтүнең (хезмәт 
күрсәтүне көтүнең)  максималь срогы  15 минуттан арт-
маска тиеш. 

 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең хезмәт 
күрсәтү турында соравын теркәү 
вакыты        

Гариза кергән көнне                

2.14.  Хезмәт күрсәтелә торган 
биналарга таләпләр 

1. Гариза түбәндәге адрес буенча бирелә: 
Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорт, 6нчы 
кабинет, опека һәм попечительлек бүлеге. 
2. Гариза бирүчеләрне кабул итү янгын системасы һәм 
янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган бинада 
башкарыл. 
3. Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү бинасында бүлек 
белгеченең эш урыны электрон белешмә-хокукый 
системаларга керү мөмкинлеге булган шәхси компьютер 
һәм хезмәт күрсәтүне тулы күләмдә башкаруны 
оештырырга мөмкинлек бирүче оргтехника белән 
җиһазландырыла. 
4. Документларны тутыру урыны урындыклар, өстәлләр 
белән җиһазландырыла һәм документлар тутыру үрнәкләре 
белән тәэмин ителә. 
5. Инвалидларның дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына 
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә, шул исәптән 
объектларга киртәләрсез керү һәм алардан чыгу, шулай ук 
дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына керү максатларында 

 



 
объект буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү мөмкинлеге тәэмин 
ителә. 
6. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү тәртибе турында визуаль 
һәм мультимедиа мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен 
уңайлы урыннарда, шул исәптән инвалидларның 
чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла. 

2.15. Хезмәт күрсәтүнең һәркем 
өчен мөмкин булуы һәм сыйфаты 
күрсәткечләре 

Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы 
күрсәткечләре булып тора: 
-  бинаның җәмәгать транспортына якын зонасында 
урнашуы; 
- мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәренең 
мәгълүмати ресурсларында, Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләрнең бердәм порталында хезмәт күрсәтү 
ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат 
булу. 
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 
булмау белән характерлана: 
- хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 
- хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) карата шикаять; 
- хезмәте күрсәтүче хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә 
карата әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата 
шикаятьләр. 
Күпфункцияле үзәктә хезмәт күрсәтелми. 

  

2.16. Электрон формада хезмәт 
күрсәтү үзенчәлекләре 

Электрон формада хезмәт күрсәтелми  

   



3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм үтәү 
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр 

 
3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау. 
3.1.1.  Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге административ процедураларны үз эченә 

ала: 
- опекага алынган затның саклык счетыннан файдалануга опекунга яки попечительгә 

рөхсәт бирү мәсьәләләре буенча опекуннарга һәм попечительләргә мәгълүмат һәм 
консультация бирү; 

- гариза һәм документларны кабул итү һәм теркәү; 
- бирелгән документларны кабул итү яки баш тарту өчен нигезләр билгеләү өчен, 

әлеге Административ регламентта каралган таләпләргә туры килүгә тикшерү үткәрү; 
- дәүләт хезмәте күрсәтү яки күрсәтүдән баш тарту турында карар кабул итү. 
3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелеге блок-схемасы әлеге 

Административ регламентның 3-нче кушымтасында күрсәтелгән. 
3.2. Консультация бирү. 
Мәгълүмат бирү һәм консультация процедуралары кысаларында гражданнарга 

консультация бирү һәм мәгълүмат бирү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- дәүләт хезмәте күрсәтү шартларын һәм тәртибен җайга салучы норматив хокукый 
актлар турында мәгълүмат бирә; 

- опекага алынган затның саклык счетыннан файдалануга опекунга яки попечительгә 
рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең тәртибе белән опекага алынган затның 
хокуклы вәкилен таныштыра; 

- опекага алынган затның саклык счетыннан файдалануга опекунга яки попечительгә 
рөхсәт бирү өчен кирәкле документлар исемлеген тәкъдим итә. 

Консультация гариза бирүченең мөрәҗәгать итү көнендә телдән үткәрелә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителгән документның составы, формасы һәм 

хезмәтләр күрсәтү алуның башка мәсьәләләре буенча консультация. 
Консультация бирү һәм мәгълүмат бирү буенча административ процедураларның 

гомуми срогы – 15 минут. 
3.3. Мөрәҗәгать итүче, 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны теркәп, шәхсән 

гариза бирә. 
Гариза һәм документларны кабул итү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 

белгече: 
- гражданның шәхесен, опекага алынган затның яшәү урынын ачыклый; 
- опекун (попечитель) биргән кирәкле документларның булуын тикшерә. Кирәкле 

документлар булмаган очракта, документларны бирергә тәкъдим итә. Әгәр гариза бирүче 
документларын кабул итүне таләп итә икән, документлар кабул ителә.  

- докуменлар пакетын формалаштыра.  
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән, теркәлгән документлар. 
 Гамәлләр башкаруның максималь вакыты 15 минут тәшкил итә. 
Әлеге Регламентның 2.8. пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш 

тартуга нигез булмаганда, опека һәм попечительлек бүлеге белгече, КФҮ (КФҮ аша хезмәт 
күрсәтү шарты белән) мөрәҗәгать итүчегә гариза һәм документларны кабул итү, керү 
номеры бирелү турында хәбәр итә, шуннан соң әлеге Регламентның 3.4. пунктчасында 
каралган процедуралар гамәлгә ашырыла. 



 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән вакыттан алып бер 
көн эчендә 15 минутта гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән гариза һәм документлар, гражданнарны 
кабул итү журналында теркәү язуы. 

3.4. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүче биргән документларда 
булган мәгълүматларны тикшерә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм рөхсәтне әзерләү яки баш 
тарту турында карар кабул итү. 

3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү 
3.5.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече тапшырылган документлар нигезендә 

опекага алынган затның саклык счетыннан файдалануга опекунга яки попечительгә рөхсәт 
бирү проекты әзерли һәм аны опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә раслауга 
җибәрә яки тиешле раслау белән баш тарту турында хат әзерли. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: опекага алынган затның саклык счетыннан 
файдалануга опекунга яки попечительгә рөхсәт бирү, 3.7. пункты нигезендә әзерләнгән 
дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат. 

3.6. Гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе бирү. 
3.6.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече, кул куелган боерыкны алгач, аны 

терки һәм мөрәҗәгать итүче кулына тапшыра. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.4. пунктчасында каралган 

процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 
3.7. Гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат бирү. 
3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече рөхсәт бирүдән бирүдән баш тарту 

турында карар кабул ителгән очракта, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат проектын 
әзерли.  

Баш тарту турында әзерләнгән хат проекты опека һәм попечительлек органы 
җитәкчесенә имзалауга җибәрелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедура тәмамлану 
вакытыннан алып биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында хат проектын имзалауга җибәрү. 
3.7.2. Опека һәм попечительлек органы җитәкчесе баш тарту турында хатны 

имзалый һәм опека һәм попечительлек бүлеге белгеченә кире кайтара. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар бер эш көне эчендә гамәлгә 

ашырыла. 
Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында имзаланган хат. 
3.7.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүчегә кул куелган көннән 

алып бер эш көне эчендә баш тарту турында хатны җиткерә. Бер үк вакытта мөрәҗәгать 
итүчегә карарга шикаять бирү тәртибе аңлатыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.7.2. пунктчасы белән каралган 
процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
турында хәбәр итү. 

 



 

4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 
 

4.1. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту гариза 
бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм юкка чыгару, дәүләт хезмәте 
күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, КФҮнең вазыйфаи затларының (КФҮ аша 
хезмәт күрсәтү шартларында), опека һәм попечительлек органнарының гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) һәм карарларына шикаятьләре булган мөрәҗәгатьләргә җаваплар әзерләү 
һәм карарлар кабул итүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 
тора:  

- дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

- билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган эш башкаруны тикшерү; 
- билгеләнгән тәртиптә дәүләт хезмәте күрсәтү процедураларының үтәлешен 

контроль тикшерү. 
Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр 

уздырганда дәүләт хезмәте күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләр) яки мөрәҗәгать итүченең 
конкрет мөрәҗәгате белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала. 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр кылуга һәм карарлар кабул итүгә контрольне 
гамәлгә ашыру максатларында, КФҮ, опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесе тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү буенча 
административ процедураларда билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы 
контрольдә тоту гамәлгә ашырыла. 

 4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге КФҮнең 
структур бүлекчәләре, опека һәм попечительлек органнары һәм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җаваплы башкаручы мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 
тикшермәгән һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдән нигезсез баш тарткан өчен җавап тота. 

 
5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 
 

5.1. Дәүләт  хезмәте  алучылар  дәүләт  хезмәте  бирүдә  катнашучы  КФҮ 
хезмәткәрләренең (хезмәт күрсәтү КФҮ аша башкарылган очракта), опека һәм 
попечительлек бүлегенең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына судка кадәр шикаять бирү 
хокукына ия. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә 
ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 



 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектлары норматив 
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру 
каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләр таләп итү;      

4) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре Федераль 
законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив 
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаса; 

6) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белән каралмаган түләү таләп итү; 

7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 
документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә 
мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 
тәртибен бозу; 

9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору һәм туктатып тору нигезләре әгәр 
дә федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган булса; 

10) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән беренчел баш тартканда аларның 
булмавы һәм (яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат, яисә 
муниципаль хезмәт күрсәтүне таләп итү. 

5.2. Язма формада шикаять кәгазьдә яисә электрон формада почта аша җибәрелергә 
мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә 
мөмкин. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү очрагында, шикаять КФҮ аша җибәрелә ала. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәренең мөрәҗәгать итүченең документларын кабул итүдән баш тартуы яисә 
җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдә яисә төзәтүләрнең билгеләнгән 
срогын бозу турында шикаять бирү очрагында - теркәлгән көннән соң биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә торган 

дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының яки муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать 
итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен 
телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш электрон 
почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр карарлары һәм гамәлләре (гамәл 
кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл 
кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр. 



 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 
документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәт алучысы тарафыннан имзалана. 
5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлек һәм хаталарны 
төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган 
акчаларны кире кайтару рәвешендә дә канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга 

калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма формада һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча 
электрон формада карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 
бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр 
турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм 
муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә алга таба башкарылырга 
тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган очракта, мөрәҗәгать итүчегә 
кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул 
ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта, 
шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны 
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Опекага алынган затның саклык  
счетыннан файдалануга опекунга 
яки попечительгә рөхсәт бирү 
буенча муниципаль берәмлекләр 
тарафыннан дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ 
регламентына 
1-нче кушымта 

 
 

Татарстан Республикасы  
муниципаль берәмлекнең 

Башкарма комитеты 
опека һәм попечительлек 

бүлеге Җитәкчесе 
________________________________ 

(Җитәкченең фамилиясе, инициаллары) 
_____________________________________________ 

          (мөрәҗәгать итүченең Ф.И.О., туу датасы, яшәү урыны) 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

(йорт телефоны, мобиль телефон) 
________________________________ 

(паспорт мәгълүматлары) 
 

  
гариза 

 
Мин опекун (попечитель) булып торган эшкә яраксыз (чикләнгән күләмдә эшкә 

яраксыз) 
 (кирәклесенең астына сызарга) _____________________________________________ 

                                 (эшкә яраксыз, чикләнгән күләмдә эшкә яраксыз затның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
______________________________________________________________________________ 

                                                                          (пропись белән) 
суммада акчалары белән эш итү (счеттан төшерү) өчен рөхсәт бирүегезне сорыйм. 

Күрсәтелгән акчалар белән эш итү түбәндәге максатлар өчен кирәк:_______________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

Дата_____елның «____» _________                                                              Имза____________ 
 
 
 



 

Опекага алынган затның саклык  
счетыннан файдалануга опекунга 
яки попечительгә рөхсәт бирү 
буенча муниципаль берәмлекләр 
тарафыннан дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ 
регламентына 
2-нче кушымта 

 
 

Пенсия һәм башка социаль түләүләр суммаларын алуга 
РӨХСӘТ 

 
 
__________елда туган, опекага алынган ______________________________________ 
                                                                               (опекаланган (опекага алынган затның) ФИО) 
 
ай саен пенсиясен һәм башка социаль түләүләрен 

______________________________________________________________________________ 
(китереп бирүче оешма атамасы – почта элемтә бүлеге, 

______________________________________________________________________________ 
 башка оешма, кредит учреждениесе атамасы, опекага алынган затның кертеме буенча счет номеры) 
 

______________________________________________опекун, попечитель итеп билгеләнгән 
            (документ атамасы, датасы, һәм номеры)   

___________________________________________________________алырга рөхсәт итәргә. 
                   (опекун, попечительнең ФИО)       
Рөхсәтнең гамәлдә булу срогы______________________________________________ 
                                                                (1 елга, әмма пенсия билгеләнгән сроктан күбрәк булмаган)  
 

Опека һәм попечительлек 
органы Җитәкчесе          _____________                                                            (____________)      

                                         (имза)                                                                                                   (ФИО)   
 

М.У.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Опекага алынган затның саклык  
счетыннан файдалануга опекунга 
яки попечительгә рөхсәт бирү 
буенча муниципаль берәмлекләр 
тарафыннан дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ 
регламентына 
3-нче кушымта 

 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтүнең   БЛОК-СХЕМАСЫ  
 

Опекага алынган затның саклык счетыннан файдалануга (пенсия алуга) рөхсәт бирү 
буенча опекун яки попечительгә мәгълүмат һәм консультация бирү 

                                                                  // 
Гариза һәм документларны кабул итү 

                                                                // 
Документларны тикшерү үткәрү 

                                                //                                     \\ 
 Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен нигезләр 

билгеләү 
Дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 

өчен нигезләр билгеләү 
                                             //                                             \\                   

Опекага алынган затның саклык счетыннан 
файдалануга опекун яки попечительгә 

рөхсәт әзерләү 

Дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
бәяләмәсе әзерләү 

                                             //                                                   \\ 
Опекага алынган затның саклык счетыннан 

файдалануга опекун яки попечительгә 
рөхсәт бирү 

Опекага алынган затның саклык 
счетыннан файдалануга опекун яки 
попечительгә баш тарту  турында 

бәяләмә бирү 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Опекага алынган затның саклык  
счетыннан файдалануга опекунга 
яки попечительгә рөхсәт бирү 
буенча муниципаль берәмлекләр 
тарафыннан дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ 
регламентына 
кушымта (белешмә) 

 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы вазыйфаи затларның реквизитлары 
 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының  
опека һәм попечительлек бүлеге 

 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Бүлек башлыгы 8 (8555) 41-91-45 otdel.oip@tatar.ru 
Бүлек белгече 8 (8555) 41-98-24 otdel.oip@tatar.ru 
 
 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Башкарма комитет Җитәкчесе 8 (8555) 42-50-50 Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru 
Башкарма комитет Җитәкчесе 
урынбасары 

8 (8555) 42-38-05 Zamsoc.Nk@tatar.ru 

 
 
 
 
 

  



 

Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019 елның 11-нче февраль 
51-нче номерлы карарына 
10-нчы кушымта 
 

 
. 

 
Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче балигъ булган гражданнар 

гаиләләренә ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 
оешмаларда булган балаларны вакытлыча бирү мөмкинлеге турында бәяләмә бирү буенча 

дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты 
  

1. Общие положения 
 

1.1.  Әлеге Регламент Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче балигъ 
булган гражданнар гаиләләренә ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 
балалар өчен оешмаларда булган балаларны вакытлыча бирү мөмкинлеге турында бәяләмә 
бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели (алга таба – 
хезмәт күрсәтү). 

1.2. Хезмәт күрсәтүне алучылар: балигъ булган гражданнар гаиләләренә ятим 
балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен оешмаларда булган 
балаларны вакытлыча бирү мөмкинлеге турында бәяләмә бирү алырга теләгән Россия 
Федерациясе гражданнары (алга таба – мөрәҗәгать итүчеләр). 

1.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
(алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
башкаручы – балигъ булмаган затларның теркәү урыны буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(алга таба – опека һәм попечительлек органы). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән Кама 
шәһәре, Төзүчеләр пр., 12. 

1.3.2. Опека  һәм  попечительлек  органының  урнашу  урыны:  Татарстан 
Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорты, 7-нче каб. 

Эш режимы:  
Дүшәмбе – 13.00-17.00. 
Пәнҗешәмбе – 8.00-12.00, 13.00-17.00. 
Җәмәгать транспорты белән «Кама» кунакханәсе тукталышына кадәр барырга. 
Керү ирекле. 
1.3.3 Белешмәләр өчен телефон.: 8(8555) 41-91-40. 
1.3.4. «Интернет» челтәрендә ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының рәсми сайты адресы: http://www.e-nkama.ru/. 
1.3.5. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
1) Татарстан  Республикасы  Түбән  Кама  муниципаль  районы  Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге бинасында урнашкан дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
мәгълүмати стендлар ярдәмендә; 



 

2) «Интернет» челтәре ярдәмендә: 
- ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында 

(http://www.e-nkama.ru/); 
3) гражданинның опека һәм попечительлек бүлегенә шәхси мөрәҗәгате вакытында; 
4) опека һәм попечительлек бүлегенә язмача мөрәҗәгать иткәндә; 
5)  КФҮдә (КФҮ аша хезмәт күрсәтү шартларында). 
1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге нигезләрдә башкарыла: 
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»                                   

2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының 2010 елның 2 августындагы                        
31-нче номерлы 4179 ст.); 

Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен оешмаларда 
булган балаларны Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнар 
гаиләләренә вакытлыча бирү кагыйдәләре белән «Россия Федерациясе территориясендә 
даими яшәүче балигъ булган гражданнар гаиләләренә ятим балалар һәм ата-ана 
тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен оешмаларда булган балаларны вакытлыча бирү 
мөмкинлеге турында» 2009 елның 19 маендагы 432 номерлы РФ Хөкүмәте карары белән 
расланган Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче балигъ булган гражданнар 
гаиләләренә ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 
оешмаларда булган балаларны вакытлыча бирү Кагыйдәләре (алга таба – 432-нче номерлы 
Кагыйдәләр) РФ законнары җыелмасы, 25.05.2009, № 21, 2581 ст.); 

«Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2009 елның 19 маендагы 432 номерлы карарын 
гамәлгә ашыру турында» 2009 елның 18 июнендәге 212 номерлы РФ Мәгариф һәм фән 
министрлыгы боерыгы (алга таба – 212 номерлы боерык) 

«Татарстан Республикасында опека һәм попечительлек органнары эшчәнлеген 
оештыру турында»  2004 елның 27 февралендәге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы (алга таба – 8-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнары 
норматив актлары җыентыгы, 26.05.2004, № 21, 2021 бит); 

«Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә 
органнарына опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым 
дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы (алга таба – 7-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы,  
№ 60-61, 25.03.2008, «Татарстан Дәүләт Советы ведомостьлары», 2008, № 3, 212 ст.); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 
2010 елның 2 ноябрендәге 880-нче карары ; 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                               
2014 елның 18 февралендәге 5-нче номерлы карары белән расланган, Татарстан 
Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы (алга               
таба – Устав); 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                              
2015 елның 24 февралендәге 7 номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба –                
БК турында Нигезләмә); 



 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 2014 елның 15 августындагы боерыгы белән расланган Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге турында 
нигезләмәсе (алга таба – опека бүлеге турында Нигезләмә). 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 
- административ регламент – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 

органының административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм 
эзлеклелеген, аның структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи затлары арасында үзара 
хезмәттәшлек тәртибен, шулай ук дәүләт хакимияте башкарма органының физик яки 
юридик затлар (алга таба – дәүләт хезмәтләрен алучылар), дәүләт хакимиятенең һәм җирле 
үзидарәнең башка органнары, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә оешмалар белән 
үзара хезмәттәшлеген билгели торган норматив хокукый акт;  

- дәүләт хезмәте күрсәтү – гариза бирүчеләрнең Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә гариза 
бирүчеләр сораулары буенча гамәлгә ашырыла торган, Федераль законнар һәм Татарстан 
Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашырганда, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы, җирле үзидарә 
органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге; 

- дәүләт  хезмәтләре күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга таба – шикаять) – 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.1 кисәге белән каралган, дәүләт хезмәте 
күрсәтүче орган,  күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты, 
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, дәүләт хезмәткәре яисә оешмалар яисә аларның 
хезмәткәрләре тарафыннан әлеге мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүләре алганда,  
мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле тарафыннан мөрәҗәгать итүченең бозылган 
хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау  таләбе; 

- дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба – 
күпфункцияле үзәк) – дәүләт яисә муниципаль учреждениенең оештыру – хокукый 
формасында барлыкка килгән (шул исәптән автоном учреждение булып торган),                      
210-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыручы, шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы 
буенча электрон формада, вәкаләтле оешма; 

- «бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең «Дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 15.1 маддәсендә күрсәтелгән сорату яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында тиешле сорату белән бер тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң гамәлгә ашырыла 
торган дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү, ә дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар 
яки муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара хезмәттәшлек күпфункцияле 
үзәк тарафыннан мөрәҗәгать итүченең катнашыннан башка норматив хокукый актлар һәм 
үзара хезмәттәшлек турында килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган принцип. 

 



 

2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 
 

Стандарт таләпләре атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге 
Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 
таләпне билгеләүче норматив 

акт 
2.1. Хезмәт күрсәтү атамасы Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче 

балигъ булган гражданнар гаиләләренә ятим балалар һәм 
ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 
оешмаларда булган балаларны вакытлыча бирү 
мөмкинлеге турында бәяләмә бирү  

432 номерлы Кагыйдәләр 

2.2. Хезмәт күрсәтүче орган атамасы Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге  

 

2.3. Хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе Язмача рөхсәт яки баш тарту турында хат формасында 
опека һәм попечительлек бүлегенең бәяләмәсе 

432 номерлы Кагыйдәләр 

2.4. Хезмәт күрсәтү срогы Гариза теркәлгән көннән 15 көн 432 номерлы Кагыйдәләр 
2.5.  Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен, 
шулай ук гариза бирүче тарафыннан 
тапшырылырга тиешле дәүләт 
хезмәтләре күрсәтү өчен кирәкле 
һәм мәҗбүри булган хезмәтләр 
күрсәтү өчен законнар яисә башка 
норматив хокукый актлар нигезендә 
кирәкле документларның тулы 
исемлеге. 

1) гариза (1нче кушымта); 
2) шәхесне раслаучы паспорт яисә башка документ 
күчермәсе (оригиналын күрсәткән очракта); 
3)гражданда авырулар булмау турында дәвалау-
профилактика учреждениесе белешмәсе (медицина 
бәяләмәсе). 
Граждан балаларны тәрбияләүдә кирәкле белем һәм 
күнекмәләр булуын, шул исәптән белеме турында, һөнәри 
эшчәнлек, опекунлыкка яки попечительлеккә кандидатлар 
әзерләү программаларын узуын раслаучы башка доку-
ментларны тапшырырга хокуклы. 
3 пунктта каралган документ опека һәм попечительлек 
бүлеге тарафыннан бирелгән көннән 6 ай эчендә кабул 
ителә. 

432 номерлы Кагыйдәләр 

2.6. Дәүләт органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм мөрәҗәгать 
итүче тәкъдим итәргә хокуклы 
башка оешмалар карамагында 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 
- гражданнар тормышына һәм сәламәтлегенә каршы 
гражданның белә торып җинаять кылган өчен хөкем 
ителүе булмавын раслаучы Эчке эшләр органнары 

 



 

булган дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
норматив хокукый актлар нигезендә 
кирәкле документларның тулы 
исемлеге 

белешмәсе (мөрәҗәгать итүченең ризалыгы белән); 
- йорт (һәр фатир буенча) кенәгәсеннән өземтә яки граждан 
белән берлектә яшәүче балигъ булган һәм балигъ булмаган 
гаилә әгъзалары турында мәгълүмат кергән башка 
документ; 
- гражданинның яшәү урыны буенча торак-көнкүреш 
шартларын тикшерү акты (бала (балалар) вакытлыча 
урнашачак торак бина гражданның яшәү урыны булып 
саналмаган очракта). 

2.7. Дәүләт хакимияте органнары 
һәм аларның структур бүлекчәләре 
исемлеге, аларны килештерү 
норматив хокукый актларда 
каралган очракларда, дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен таләп ителә һәм дәүләт 
хезмәте күрсәтүче башкарма 
хакимият органы тарафыннан 
гамәлгә ашырыла   

Дәүләт хезмәте күрсәтүен килештерү таләп ителми  

2.8. Хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш 
тарту өчен нигезләрнең тулы 
исемлеге 

Фактик яшәү урыны булмаган урынга мөрәҗәгать итү  

2.9. Хезмәт күрсәтүне туктатып тору 
яки бирүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге 

1. Опека һәм попечительлек органына гариза белән 
мөрәҗәгать иткән граждан(нар)га дәүләт хезмәте 
күрсәтүдән баш тартырга мөмкин, әгәр мөрәҗәгать 
итүче(ләр) түбәндәге категориягә кергән очракта: 
а) суд тарафыннан эшкә яраксыз яисә чикләнгән күләмдә 
эшкә яраксыз дип танылган затлар; 
б)  суд буенча ата-ана хокукыннан мәхрүм ителгән яки ата-
ана хокуклары чикләнгән затлар; 
в)  элеккеге уллыкка алучылар, әгәр уллыкка алу алар 
гаебе белән суд буенча гамәлдән чыгарылган булса; 
г) закон тарафыннан йөкләнгән бурычларын тиешенчә 
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үтәмәгән өчен, опекун (попечитель)  бурычларыннан азат 
ителгән затлар; 
д) аларның гаиләсенә баланы (балаларны) вакытлыча 
тапшыру вакытына гражданнар тормышына һәм 
сәламәтлегенә каршы белә торып җинаять кылган өчен 
хөкем ителгән затлар; 
е) наркомания, токсикомания, алкоголизм белән авыручы, 
ачык формада йогышлы авырулары яисә психик 
авырулары булган затлар; 
ж) Россия Федерациясе территориясендә даими яшәү уры-
ны булмаган атлар. 
2. Тапшырылган документларның 2.5 пунктында 
күрсәтелгән документлар исемлегенә туры килмәве. 
3. Алар нигезендә дәүләт хезмәте күрсәтү хокукы 
билгеләнә торган мөрәҗәгать итүче тарафыннан тулы 
булмаган һәм (яки) дөрес булмаган мәгълүматларны 
тапшыру. 
Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктату өчен нигезләр 
каралмаган. 

2.10.  Хезмәт күрсәтүләр өчен алына 
торган дәүләт пошлинасы яки башка 
түләү алу тәртибе, күләме һәм 
нигезләре                     

Дәүләт хезмәте күрсәтү түләүсез нигездә бирелә  

2.11.  Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү алу тәртибе, 
күләме һәм нигезләре, шул исәптән 
мондый түләүне исәпләү 
методикасы турында мәгълүматны 
да кертеп   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12. Дәүләт хезмәте күрсәтү 
турында сорату биргәндә һәм дәүләт 
хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен алганда 

Мөрәҗәгать итүченең кабул итүне көтүнең (хезмәт 
күрсәтүне көтүнең) максималь срогы 15 минуттан 
артмаска тиеш. 

 



 

чиратта көтүнең максималь вакыты                     Дәүләт хезмәте күрсәтүе алучыларның аерым 
категорияләре өчен чират билгеләнмәгән.  

2.13. Мөрәҗәгать итүченең дәүләт 
хезмәте күрсәтү турында соравын 
теркәү вакыты        

Гариза кергән көнне               

2.14. Дәүләт хезмәте күрсәтелә 
торган биналарга таләпләр 

1. Гариза түбәндәге адрес буенча бирелә: 
Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорт, 8нче 
кабинет, опека һәм попечительлек бүлеге. 
2. Гариза бирүчеләрне кабул итү янгын системасы һәм 
янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган бинада 
башкарыла. 
3. Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү бинасында бүлек 
белгеченең эш урыны электрон белешмә-хокукый 
системаларга керү мөмкинлеге булган шәхси компьютер 
һәм хезмәт күрсәтүне тулы күләмдә башкаруны 
оештырырга мөмкинлек бирүче оргтехника белән 
җиһазландырыла. 
4. Документларны тутыру урыны урындыклар, өстәлләр 
белән җиһазландырыла һәм документлар тутыру үрнәкләре 
белән тәэмин ителә. 
5. Инвалидларның дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына 
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә, шул исәптән 
объектларга киртәләрсез керү һәм алардан чыгу, шулай ук 
дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына керү максатларында 
объект буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү мөмкинлеге тәэмин 
ителә. 
6. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү тәртибе турында визуаль 
һәм мультимедиа мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен 
уңайлы урыннарда, шул исәптән инвалидларның 
чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла. 

вазыйфаи регламентлар, 
вазыйфаи инструкцияләр 
 

2.15.  Дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
һәркем өчен мөмкин булуы һәм 
сыйфаты күрсәткечләре 

Дәүләт хезмәте күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы һәм 
сыйфаты күрсәткечләре: 
1) документларны кабул итү һәм карау срокларын үтәү; 

 



 

2) дәүләт хезмәте нәтиҗәсен алу вакытын үтәү; 
3) мөрәҗәгать итүченең яшәү урынында опека һәм 
попечительлек бүлеге булу. 
Күпфункцияле үзәктә хезмәт күрсәтелми. 

2.16. Электрон формада дәүләт 
хезмәте күрсәтү үзенчәлекләре 

Электрон формада дәүләт хезмәте күрсәтелми  



3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм үтәү 
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр 

 
3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау. 
3.1.1. Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче балигъ булган 

гражданнар гаиләләренә ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар 
өчен оешмаларда булган балаларны вакытлыча бирү мөмкинлеге турында бәяләмә бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге административ процедураларны үз эченә ала:  

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 
2) мөрәҗәгать итүчене һәм документларны кабул итү (әлеге регламентның 2.5. п. 

кара); 
3) мөрәҗәгать итүченең торак-көнкүреш шартларын тикшерү (2-нче кушымта); 
4) дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара запрослар 

формалаштыру һәм җибәрү; 
5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләрнең булу-булмавын тикшерү; 
6)  Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче балигъ булган гражданнар 

гаиләләренә ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 
оешмаларда булган балаларны вакытлыча бирү мөмкинлеге турында бәяләмә әзерләү; 

7) гариза бирүчегә дәүләт хезмәте нәтиҗәләрен бирү (3-нче кушымта); 
8) мөрәҗәгать итүчегә нигез булган очракта дәүләт хезмәте  күрсәтүдән баш тарту 

турында хат бирү (җибәрү). 
3.1.2. Дәүләт  хезмәте  күрсәтү  буенча  гамәлләр  эзлеклелеге  блок-схемасы                      

5-нче кушымтада күрсәтелгән. 
3.2. Консультация бирү. 
Мәгълүмат бирү һәм консультация процедуралары кысаларында гражданнарга 

консультация бирү һәм мәгълүмат бирү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- дәүләт хезмәте күрсәтү шартларын һәм тәртибен җайга салучы норматив хокукый 
актлар турында мәгълүмат бирә; 

- Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче балигъ булган гражданнар 
гаиләләренә ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 
оешмаларда булган балаларны вакытлыча бирү мөмкинлеге турында бәяләмә бирү 
мәсьәләләре буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең тәртибе белән опекунны  таныштыра; 

- Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче балигъ булган гражданнар 
гаиләләренә ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 
оешмаларда булган балаларны вакытлыча бирү мөмкинлеге турында бәяләмә бирү өчен 
кирәкле документлар исемлеген тәкъдим итә. 

Консультация гариза бирүченең мөрәҗәгать итү көнендә телдән үткәрелә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителгән документның составы һәм хезмәтләр 

күрсәтү алуның башка мәсьәләләре буенча консультация. 
Гражданнарга консультация һәм мәгълүмат бирүне гамәлгә ашыручы белгеч 

конфиденциаль мәгълүматны исәпкә алып уздырылган консультациянең тулылыгы, 
грамотлылыгы һәм аңлаешлылыгы өчен шәхси җаваплылык тота 

3.3.  Мөрәҗәгать итүче, 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны теркәп, шәхсән 
гариза бирә. 

Гариза һәм документларны кабул итү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- гражданның шәхесен, опекага алынган затның яшәү урынын ачыклый; 



 

- кирәкле документларның булуын тикшерә. Кирәкле документлар булмаган 
очракта, документларны бирергә тәкъдим итә. Әгәр гариза бирүче документларын кабул 
итүне таләп итә икән, документлар кабул ителә.  

Әлеге Регламентның 2.8. пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш 
тартуга нигез булмаганда, опека һәм попечительлек бүлеге белгече, КФҮ (КФҮ аша хезмәт 
күрсәтү шарты белән) мөрәҗәгать итүчегә гариза һәм документларны кабул итү, керү 
номеры бирелү турында хәбәр итә, шуннан соң әлеге Регламентның 3.4. пунктчасында 
каралган процедуралар гамәлгә ашырыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән вакыттан алып бер 
көн эчендә 15 минутта гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән гариза һәм документлар, гражданнарны 
кабул итү журналында теркәү язуы. 

Гражданнарга консультация һәм мәгълүмат бирүне гамәлгә ашыручы белгеч 
конфиденциаль мәгълүматны исәпкә алып уздырылган консультациянең тулылыгы, 
грамотлылыгы һәм аңлаешлылыгы өчен шәхси җаваплылык тота. 

3.4. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүче биргән документларда 
булган мәгълүматларны тикшерә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм бәяләмәне әзерләү яки 
баш тарту турында карар кабул итү. 

3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара соратулар 
формалаштыру һәм җибәрү. 

3.5.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече (мөрәҗәгать итүче белән алдан 
килештереп) электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша әлеге 
регламентның 2.6 пунктында каралган документлар бирү турында сорату җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүматлар бирү турында сорату. 
3.5.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнар тарафыннан опека һәм 

попечительлек бүлеге соравы буенча автоматлаштырылган режимда башкарыла: 
- соратуны эшкәртү һәм соратылган мәгълүматларны эзләү; 
- соратып алына торган мәгълүматларның ведомствоара электрон хезмәттәшлеге 

аша формалаштыру, яисә, соратып алына торган мәгълүматлар булмаган очракта, соратып 
алына торган мәгълүматлар бирүдән баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, баш тарту турында 
хәбәр җибәрү. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар опека һәм попечительлек 
органнары соратулары кергән вакыттан алып 5 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: соратуга җавап яки әлеге Регламентның 2.6. пунктында 
күрсәтелгән мәгълүматлар бирүдән баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.6.  Мөрәҗәгать итүченең торак-көнкүреш шартларын тикшерү 
3.6.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече мөрәҗәгать итүченең торак-

көнкүреш шартларын, мотивларын, бала тәрбияләүгә сәләтен, мөрәҗәгать итүченең гаилә 
әгъзалары арасындагы мөнәсәбәтләрен тикшерә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң өч эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүченең торак-көнкүреш шартларын 
тикшерү. 



 

3.6.2. Тикшерү нәтиҗәләре буенча гражданинның тормыш шартларын тикшерү акты 
рәсмиләштерелә, ул тикшерү уздырган затларның имзалары белән раслана һәм бүлек 
Җитәкчесе тарафыннан раслана. 

Гражданинның тормыш шартларын тикшергәндә, баланың тормышына һәм 
сәламәтлегенә, аның физик һәм әхлакый үсешенә куркыныч тудыручы яисә тудыра ала 
торган яки аның хокукларын һәм закон белән саклана торган мәнфәгатьләрен боза яки 
бозачак шартлар ачыкланса, опека һәм попечительлек органы гражданнан өстәмә рәвештә 
язма формада соратып алырга хокуклы: 

а) гражданның бала вакытлыча булачак торак урынга файдалану хокукын яки милек 
хокукын раслый торган документлар күчермәләре; 

б) дәвалау-профилактика оешмасының граждан белән бергә яшәүче гаилә 
әгъзаларының ачык формада йогышлы авырулары һәм психик авырулары булмавы 
турында белешмәсе. Белешмә урынына гражданинның гаилә әгъзалары дәвалау-
профилактика учреждениесе биргән медицина нәтиҗәсен тәкъдим итә алалар. Күрсәтелгән 
документлар аларны бирү датасыннан алып 6 ай эчендә опека һәм попечительлек органы 
тарафыннан кабул ителә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: үзенә балаларны вакытлыча тапшыру турында теләк 
белдергән гражданинның тормыш шартларын тикшерү актын төзү (әлеге Регламентка              
2-нче кушымта) яисә мөрәҗәгать итүчедән 3.6.2. пунктының «а» һәм (яки) «б» 
пунктчаларында каралган документларны язмача сорату.   

3.7. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү 
3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече тапшырылган документлар нигезендә 

Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче балигъ булган гражданнар 
гаиләләренә ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 
оешмаларда булган балаларны вакытлыча бирү мөмкинлеге турында бәяләмә бирү 
проекты әзерли һәм аны опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә килештерүгә һәм 
раслауга җибәрә яки тиешле раслау белән баш тарту турында хат әзерли. 

Граждан яшәү урыны буенча торак бина тиешле торак пункт шартларына карата 
уңайлыклары булмаган очракта яисә баланың күрсәтелгән торак урынында булуы аның 
сәламәтлегенә, физик һәм әхлакый үсешенә куркыныч тудырса, граждан яшәү урыны 
буенча опека һәм попечительлек органы гражданга әлеге торак урынында тормыйча гына 
бала (балаларны) вакытлыча тапшыру мөмкинлеге турында бәяләмә рәсмиләштерергә 
хокуклы. Шул ук вакытта гражданинга мөмкин: 

ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен оешманың көн 
тәртибе нигезендә көндезге сәгатьләрдә баланы (балаларны) алырга; 

ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар оешмасына туристик 
путевка күрсәтеп, бала (балалар) белән шифаханә-курорт дәвалавы һәм ял итү объектлары, 
дәвалау-сәламәтләндерү, физкультура-спорт һәм башка билгеләнештәге объектлар 
территорияләрендә  урнашып, ял итү (сәламәтләндерү) өчен чыгу; 

граждан яшәү урыны булмаган торак бинада бала (балалар) белән тору. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураларның нәтиҗәсе: Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче 

балигъ булган гражданнар гаиләләренә ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм 
калган балалар өчен оешмаларда булган балаларны вакытлыча бирү мөмкинлеге турында 
бәяләмә, яисә 3.9. пункты нигезендә әзерләнгән баш тарту турында хат. 



 

3.8. Гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе бирү. 
3.8.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече, кул куелган боерыкны алгач, аны 

терки һәм мөрәҗәгать итүче кулына тапшыра. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.7.1. пунктчасында каралган 

процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 
3.9. Гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат бирү. 
3.9.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече рөхсәт бирүдән бирүдән баш тарту 

турында карар кабул ителгән очракта, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат проектын 
әзерли.  

Баш тарту турында әзерләнгән хат проекты Татарстан Республикасы Түбән Кама 
муниципаль районының опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә имзалауга 
җибәрелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар баш тарту нигезләрен ачыклаган 
вакытыннан алып биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында хат проектын имзалауга җибәрү. 
3.9.2. Опека һәм попечительлек органы җитәкчесе баш тарту турында хатны 

имзалый һәм опека һәм попечи-тельлек бүлеге белгеченә кире кайтара. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар бер эш көне эчендә гамәлгә 

ашырыла. 
Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында имзаланган хат. 
3.9.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүчегә кул куелган көннән 

алып бер эш көне эчендә баш тарту турында хатны җиткерә. Бер үк вакытта мөрәҗәгать 
итүчегә карарга шикаять бирү тәртибе аңлатыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.9.2. пунктчасы белән каралган 
процедураны тәмамла-ганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
турында хәбәр итү. 

 
4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 
4.1. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту гариза 

бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм юкка чыгару, дәүләт хезмәте 
күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, КФҮнең вазыйфаи затларының (КФҮ аша 
хезмәт күрсәтү шартларында), опека һәм попечительлек органнарының гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) һәм карарларына шикаятьләре булган мөрәҗәгатьләргә җаваплар әзерләү 
һәм карарлар кабул итүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 
тора:  

- дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

- билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган эш башкаруны тикшерү; 
-  билгеләнгән  тәртиптә  дәүләт  хезмәте  күрсәтү  процедураларының  үтәлешен 

контроль тикшерү. 
Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр 

уздырганда дәүләт хезмәте күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләр) яки мөрәҗәгать итүченең 
конкрет мөрәҗәгате белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала. 



 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр кылуга һәм карарлар кабул итүгә контрольне 
гамәлгә ашыру максатларында, КФҮ, опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесе тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү буенча 
административ процедураларда билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы 
контрольдә тоту гамәлгә ашырыла. 

 4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге КФҮнең 
структур бүлекчәләре, опека һәм попечительлек органнары һәм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җаваплы башкаручы мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 
тикшермәгән һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдән нигезсез баш тарткан өчен җавап тота. 

 
5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 
 

5.1. Дәүләт  хезмәте  алучылар  дәүләт  хезмәте  бирүдә  катнашучы  КФҮ 
хезмәткәрләренең (хезмәт күрсәтү КФҮ аша башкарылган очракта), опека һәм 
попечительлек бүлегенең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына судка кадәр шикаять бирү 
хокукына ия. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә 
ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектлары норматив 
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру 
каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләр таләп итү;      

4) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре Федераль законнар 
һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив хокукый 
актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаса; 

6) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белән каралмаган түләү таләп итү; 

7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 
документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә 
мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 
тәртибен бозу; 



 

9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору һәм туктатып тору нигезләре әгәр 
дә федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган булса; 

10) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен кирәкле документларны кабул итүдән беренчел баш тартканда аларның булмавы һәм 
(яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат, яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне таләп итү. 

5.2. Язма формада шикаять кәгазьдә яисә электрон формада почта аша җибәрелергә 
мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә 
мөмкин. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү очрагында, шикаять КФҮ аша җибәрелә ала. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәренең мөрәҗәгать итүченең документларын кабул итүдән баш тартуы яисә 
җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдә яисә төзәтүләрнең билгеләнгән 
срогын бозу турында шикаять бирү очрагында - теркәлгән көннән соң биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә торган 

дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының яки муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать 
итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен 
телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш электрон 
почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр карарлары һәм гамәлләре (гамәл 
кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл 
кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 
документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәт алучысы тарафыннан имзалана. 
5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлек һәм хаталарны 
төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган 
акчаларны кире кайтару рәвешендә дә канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга 

калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма формада һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча 
электрон формада карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 
бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр 
турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм 



 

муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә алга таба башкарылырга 
тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган очракта, мөрәҗәгать итүчегә 
кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул 
ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта, 
шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны 
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 
  



 

Россия Федерациясе территориясендә 
даими яшәүче балигъ булган гражданнар 
гаиләләренә ятим балалар һәм ата-ана 
тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 
оешмаларда булган балаларны вакытлыча 
бирү мөмкинлеге турында бәяләмә бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
1-нче кушымта 
 
 
Татарстан Республикасы  
муниципаль районның (шәһәр округының) 
Башкарма комитеты Җитәкчесенә 
_____________________________________ 

(адресы тулысынча) 
адресы буенча яшәүче 
__________________________________нан 

(ФИО тулысынча) 
Телефон:_____________________________ 
Паспорт:_____________________________ 
  (серия, номер, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән) 

 
 

                                           Опека һәм попечительлек органына 
                                           ____________________________нан 
                                               (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
 

Баланы (балаларны) гаиләгә вакытлыча тапшыру 
мөмкинлеге турында опека һәм попечительлек органы 

бәяләмәсен бирү хакында граждан гаризасы 
 
Мин,____________________________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
Гражданлык________Шәхесне раслаучы документ:__________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(кайчан һәм кем тарафыннан бирелгән) 
Адрес (теркәлү урыны буенча) ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Адрес (тору урыны буенча)______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
┌──┐ 
│  │ баланы (балаларны) гаиләгә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге турында бәяләмә  
└──┘  бирүегезне үтенәм                 
┌──┐ 
│  │ баланы (балаларны) гаиләгә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге турында бәяләмә  
└──┘ бирүегезне үтенәм _________________________________________________ 
     _____________________________________________________________________ 

(баланың (балаларның) фамилиясе, исеме, атасының исеме, туу көне, ае, елы) 
________________________________________________________________________ 



 

Торак шартлары, сәламәтлек торышы һәм эш үзенчәлеге миңа баланы (балаларны) 
 үз гаиләмә вакытлыча алырга мөмкинлек бирә. 

 Үзем турында өстәмә түбәндәгеләрне хәбәр итә алам__________________________ 
                                                                                                                             (гражданда  
____________________________________________________________________________ 

балаларны тәрбияләүдә кирәкле белем һәм күнекмәләр булуы,  шул исәптән 
_________________________________________________________________________ 

белеме турында, һөнәри эшчәнлек, опекунлыкка яки попечительлеккә 
_________________________________________________________________________ 

кандидатлар әзерләү программаларын узуы һ.б. күрсәтелә) 
 
Мин, ___________________________________________________________________, 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
әлеге гаризада һәм мин биргән документларда булган 
шәхси мәгълүматларны эшкәртү һәм куллану өчен ризалык бирәм. 

 
                                                   ______________________ 
                                                        (имза, дата) 

 
Гаризага түбәндәге документлар теркәлә: 
┌──┐ 
│  │ шәхесне раслаучы документ күчермәсе 
└──┘ 
┌──┐ гражданнар тормышына һәм сәламәтлегенә каршы гражданның  
│  │ белә торып җинаять кылган өчен хөкем ителүе булмавын  
└──┘ раслаучы эчке эшләр органнары белешмәсе 
┌──┐ йорт (һәр фатир буенча) кенәгәсеннән өземтә яки граждан  
│  │ белән берлектә яшәүче балигъ булган һәм балигъ булмаган гаилә  
└──┘ әгъзалары турында мәгълүмат кергән башка документ 
┌──┐ дәвалау-профилактика оешмасының ачык формада йогышлы 
│  │ авырулар яки психик авырулар, наркомания, токсикомания, 
└──┘ эчкечелек булмавы турында белешмә, йә медицина 
     бәяләмәсе (баланы уллыкка алу, опекага (попечительлеккә) алу 
     яки тәрбиягә алынган балага ата-ана булу теләге белдергән 
     граждан (гражданка) таныклавы нәтиҗәләре буенча медицина бәяләмәсе) 
 

 
Башка документлар: 
1. 
2. 
3. 

 
  



 

Россия Федерациясе территориясендә 
даими яшәүче балигъ булган гражданнар 
гаиләләренә ятим балалар һәм ата-ана 
тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 
оешмаларда булган балаларны вакытлыча 
бирү мөмкинлеге турында бәяләмә бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
2-нче кушымта 

 
        

Россия Федерациясе территориясендә даими рәвештә 
яшәүче гражданның яшәү шартларын тикшерү акты 

 
Тикшерү датасы    20_____елның  «___” ___________________ 

 
Тишерү үткәрүче затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, вазыйфасы________________ 
______________________________________________________________________________ 
Шәхесне раслаучы документ:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(кайчан һәм кем тарафыннан бирелгән) 
__________________________________________________________________вазыйфасында 
______________________________________________________________________эшләүче, 

(адрес һәм эш телефонын күрсәтеп эш урыны) 
адрес (теркәлү урыны буенча)____________________________________________________, 
______________________________________________________________________________, 
адрес (тору урыны буенча)_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Яшәүче_______________________________________________________________________ 
                                                                    (фамилиясе, исеме, атасының исеме, 
________________________________________________________________________, 

туу датасы) 
тормыш шартларын тикшерү үткәрелде. 
Тикшерү ачыклаган: 
___________________________________________________________яшәүче торак мәйдан, 
                     (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
______________кв. м тәшкил итә,  _______________________бүлмәдән тора, һәр бүлмәнең 
зурлыгы:_________кв. м,_________кв.м,________кв. м. ________катта______катлы йортта. 
Йортның сыйфаты (кирпеч, панель, агач һәм шуның кебек; нормаль хәлдә, 
тузган, аварияле; бүлмәләр коры, якты, аркылы үтеп йөри торган, 
тәрәзәләр саны һ.б.)______________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Йортны һәм торак мәйданны төзекләндерү (суүткәргеч, канализация, җылыту нинди,  
газ, ванна, лифт, телефон һ.б.):__________________________ 
________________________________________________________________________. 
Торак мәйданның санитар-гигиена торышы (яхшы, канәгатьләнерлек, канәгатьләнмәслек) 
______________________________________________________________________________ 
 



 

Бала өчен аерым бүлмә, йорт җиһазлары, уен өчен, шөгыльләр  өчен урыннар булу 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Торак мәйданда яшиләр (билгеләнгән тәртиптә теркәлгән һәм фактик яшәүче): 

 
Фамилиясе, 

исеме, атасының 
исеме 

Туган елы 
Эш урыны, 

вазыйфасы яки 
уку урыны 

Туганлык 
мөнәсәбәтләре 

Бу торак мәйданда 
кайсы вакыттан 

бирле яши 
     
     
     

 
Гражданның гаилә әгъзалары арасында булган мөнәсәбәтләр__________________________ 

                                                                                                                        (гаилә әгъзалары 
______________________________________________________________________________ 

арасындагы мөнәсәбәтләр үзенчәлеге, балалар белән аралашу, балаларның үзара 
______________________________________________________________________________ 

аралашу үзенчәлекләре, туганнарның баланы (балаларны) гаиләгә вакытлыча 
____________________________________________________________________________ 

тапшыруга мөнәсәбәтләре һ.б.) 
Тикшерүнең өстәмә мәгълүматлары_______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданның яшәү шартлары 
______________________________________________________________________________ 

(канәгатьләнерлек/канәгатьләнмәслек 
______________________________________________________________________________ 

конкрет хәлләрне күрсәтеп) 
 

Тикшерү үткәргән затның имзасы_________________________________________________ 
 

______________________________  ____________________ ____________________ 
                   (опека һәм попечительлек                                             (имза)                                       (Ф.И.О.) 
                         органы җитәкчесе) 

 
                                                            М.У. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Россия Федерациясе территориясендә 
даими яшәүче балигъ булган гражданнар 
гаиләләренә ятим балалар һәм ата-ана 
тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 
оешмаларда булган балаларны вакытлыча 
бирү мөмкинлеге турында бәяләмә бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
3-нче кушымта 

 
Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче граждан 

гаиләсенә баланы (балаларны) вакытлыча бирү мөмкинлеге турында 
опека һәм попечительлек органы бәяләмәсе 

 
Фамилиясе, исеме, атасының исеме________________________________________________ 
Туу датасы____________________________________________________________________ 
Адрес (теркәлү урыны буенча)___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Адрес (тору урыны буенча)_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Гаиләгә характеристика(составы, яшьләрен күрсәтеп,балаларның булу-булмавы, балалар 
белән аралашу тәҗрибәсе, гаилә әгъзалары арасында мөнәсәбәтләр,  якын туганнарның 
булу-булмавы һәм аларның баланы (балаларны) вакытлыча гаиләгә бирүгә мөнәсәбәтләре 
һ.б.)________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Белеме һәм профессиональ эшчәнлеге_____________________________________________ 
Сәламәтлек торышы характеристикасы (сәламәтлекнең гомуми торышы, баланы 
(балаларны) гаиләгә вакытлыча тапшыру өчен каршы килүче авырулар булмау) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
баланы (балаларны) гаиләгә вакытлыча тапшыру өчен мотивлар_______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Граждан ______________________________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
биргән документларда баланы (балаларны) гаиләгә вакытлыча тапшыру өчен каршы 
килүче хәлләр булуы ___________________________________________________________ 

(конкрет хәлләрне күрсәтеп, булуы/булмавы) 
Граждан гаиләсенә баланы (балаларны)вакытлыча тапшыру мөмкинлеге булу турында 
бәяләмә_______________________________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
______________________________________________________________________________ 

(мөмкин/гражданның торак бинасында тормау шарты белән мөмкин/ 
______________________________________________________________________________ 

сәбәпләрен күрсәтеп, мөмкин түгел) 
 

_____________________________  ______________________ ___________________ 
                (опека һәм попечительлек                                                  (имза)                                        (Ф.И.О.) 
                       органы җитәкчесе)                     
                                                            М.У. 



 

Россия Федерациясе территориясендә 
даими яшәүче балигъ булган гражданнар 
гаиләләренә ятим балалар һәм ата-ана 
тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 
оешмаларда булган балаларны вакытлыча 
бирү мөмкинлеге турында бәяләмә бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
кушымта (белешмә) 

 
 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы һәм аны тапшыру буенча агымдагы контрольне 
гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар реквизитлары 

 
 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының  
опека һәм попечительлек бүлеге 

 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Бүлек башлыгы  8 (8555) 41-91-45 otdel.oip@tatar.ru 
Бүлек белгече  8 (8555) 41-91-40 otdel.oip@tatar.ru 

 
 

                 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Башкарма комитет Җитәкчесе (8-8555) 42-50-50 Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru 
Башкарма комитет Җитәкчесе 
урынбасары 

(8-8555) 42-38-05 Zamsoc.Nk@tatar.ru 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Россия Федерациясе территориясендә 
даими яшәүче балигъ булган гражданнар 
гаиләләренә ятим балалар һәм ата-ана 
тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 
оешмаларда булган балаларны вакытлыча 
бирү мөмкинлеге турында бәяләмә бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
5-нче кушымта 

 
Дәүләт хезмәте күрсәтүнең гамәлләр эзлеклелеге БЛОК-СХЕМАСЫ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Мөрәҗәгать итүче 

Гариза һәм документларны кабул итү 

 Мөрәҗәгать итүчегә опека һәм попечительлек 
органы хезмәткәре тарафыннан консультация 
бирү 

Бирелгән документларны карау 

Баш тартуга нигезләр булмаганда, рөхсәт бирү 
әзерләү 

Нигезләр булганда, баш 
тарту турында хат әзерләү 

 Опека һәм попечительлек бүлеге җитәкчесе рөхсәт бирүне яки баш тарту турында 
хатны имзалый 

Мөрәҗәгать итүчегә рөхсәтне яки баш тарту турында хатны бирү 



 

Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019 елның 11-нче февраль 
51-нче номерлы карарына 
11-нче кушымта 

 
 
 

Балигъ булмаган(нар) исеменнән сатып алуның өстенлекле хокукыннан баш тарту өчен 
 алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

 административ регламенты 
  

1. Гомуми нигезләмәләр 
 

1.1. Әлеге Регламент Түбән Кама муниципаль районы территориясендә яшәүче 
балигъ булмаган(нар) исеменнән сатып алуның өстенлекле хокукыннан баш тарту өчен 
алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели 
(алга таба – дәүләт хезмәте күрсәтү). 

1.2. Хезмәт күрсәтү алучылар: сатып алуның өстенлекле хокукыннан баш тарту өчен 
алдан рөхсәт алырга теләгән ундүрт яшькә җиткән Россия Федерациясенең балигъ 
булмаган гражданнары яки ундүрт яшькә җитмәгән балигъ булмаган балаларның законлы 
вәкилләре (алга таба – мөрәҗәгать итүчеләр). 

1.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
(алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
башкаручы – балигъ булмаган затларның теркәү урыны буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(алга таба – опека һәм попечительлек органы). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән Кама 
шәһәре, Төзүчеләр пр., 12. 

1.3.2. Опека  һәм  попечительлек  органының  урнашу  урыны:  Татарстан 
Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорты, 6-нчы каб. 

Эш режимы:  
Дүшәмбе – 13.00-17.00. 
Пәнҗешәмбе – 8.00-12.00, 13.00-17.00. 
Җәмәгать транспорты белән «Кама» кунакханәсе тукталышына кадәр барырга. 
Керү ирекле. 
1.3.3 Белешмәләр өчен телефон.: 8(8555) 41-98-24. 
1.3.4. «Интернет» челтәрендә ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының рәсми сайты адресы: http://www.e-nkama.ru/. 
1.3.5. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
1) Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге бинасында урнашкан дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
мәгълүмати стендлар ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәре ярдәмендә: 
- ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында 

(http://www.e-nkama.ru/); 



 

3) гражданинның опека һәм попечительлек бүлегенә шәхси мөрәҗәгате вакытында; 
4) опека һәм попечительлек бүлегенә язмача мөрәҗәгать иткәндә; 
5)  КФҮдә (КФҮ аша хезмәт күрсәтү шартларында). 
1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге нигезләрдә башкарыла: 
1994 елның 30 ноябрендәге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы 

(беренче өлеш) (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 
1995 елның 29 декабрендәге 223-ФЗ номерлы Россия Федерациясенең Гаилә 

кодексы (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 01.01.1996, № 1, 16 ст.); 
 «Опека һәм попечительлек турында» 2008 елның 24 апрелендәге 48-ФЗ номерлы 

Федераль закон (алга таба – 48-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 28.04.2008, № 17, 1755 ст.); 

 «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»                                    
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының 2010 елның 2 августындагы                              
31-нче номерлы 4179 ст.); 

 2009 елның 13 гыйнварындагы 4-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Гаилә 
кодексы (алга таба – ТР ГК) (2009 елның 16 гыйнварындагы 8 номерлы Татарстан 
Республикасы); 

«Татарстан Республикасында опека һәм попечительлек органнары эшчәнлеген 
оештыру турында» 2004 елның 27 февралендәге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы (алга таба – 8-ТРЗ номерлы ТРЗ) (2004 елның 2 мартындагы 43-44 номерлы 
Татарстан Республикасы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм 
боерыклары җыентыгы һәм республика башкарма хакимияте органнарының норматив 
актлары, 26.05.2004, № 21); 

 «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә 
органнарына опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым 
дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы (алга таба – 7-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы,  
№ 60-61, 25.03.2008); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 
2010 елның 2 ноябрендәге 880-нче карары; 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                       
2014 елның 18 февралендәге 5-нче номерлы карары белән расланган, Татарстан 
Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы (алга         
таба – Устав); 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                           
2015 елның 24 февралендәге 7 номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба –                   
БК турында Нигезләмә); 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 2014 елның 15 августындагы боерыгы белән расланган Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге турында 
нигезләмәсе (алга таба – опека бүлеге турында Нигезләмә). 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 
 



 

- административ регламент – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 
органының административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм 
эзлеклелеген, аның структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи затлары арасында үзара 
хезмәттәшлек тәртибен, шулай ук дәүләт хакимияте башкарма органының физик яки 
юридик затлар (алга таба – дәүләт хезмәтләрен алучылар), дәүләт хакимиятенең һәм җирле 
үзидарәнең башка органнары, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә оешмалар белән 
үзара хезмәттәшлеген билгели торган норматив хокукый акт;  

- дәүләт хезмәте күрсәтү – гариза бирүчеләрнең Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә гариза 
бирүчеләр сораулары буенча гамәлгә ашырыла торган, Федераль законнар һәм Татарстан 
Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашырганда, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы, җирле үзидарә 
органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге; 

- дәүләт  хезмәтләре күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга таба – шикаять) – 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.1 кисәге белән каралган, дәүләт хезмәте 
күрсәтүче орган,  күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты, 
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, дәүләт хезмәткәре яисә оешмалар яисә аларның 
хезмәткәрләре тарафыннан әлеге мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүләре алганда,  
мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле тарафыннан мөрәҗәгать итүченең бозылган 
хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау  таләбе; 

- дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба – 
күпфункцияле үзәк) – дәүләт яисә муниципаль учреждениенең оештыру – хокукый 
формасында барлыкка килгән (шул исәптән автоном учреждение булып торган),                       
210-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыручы, шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы 
буенча электрон формада, вәкаләтле оешма; 

- «бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең «Дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 15.1 маддәсендә күрсәтелгән сорату яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында тиешле сорату белән бер тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң гамәлгә ашырыла 
торган дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү, ә дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар 
яки муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара хезмәттәшлек күпфункцияле 
үзәк тарафыннан мөрәҗәгать итүченең катнашыннан башка норматив хокукый актлар һәм 
үзара хезмәттәшлек турында килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган принцип. 

 



 

2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 
 

Стандарт таләпләре атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 
таләпне билгеләүче норматив акт 

2.1. Дәүләт хезмәте күрсәтү атамасы Балигъ булмаган(нар) исеменнән сатып алуның өстенлекле 
хокукыннан баш тарту өчен алдан рөхсәт бирү  

 РФ Гаилә Кодексы 60 ст.  
 РФ Граждан Кодексы 26 ст., 28 
ст. 
 РФ Граждан Кодексы 37 ст. 
48-ФЗ номерлы Федераль закон 
21 ст. 

2.2.  Хезмәт күрсәтүче орган 
атамасы 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(опекага алынган затның яшәү урыны буенча) 

8-ЗТР номерлы ТР законы 
48-ФЗ номерлы Федераль закон 
21 ст. 

2.3. Хезмәт күрсәтү нәтиҗәләренең 
тасвирламасы 

Балигъ булмаган(нар) исеменнән сатып алуның өстенлекле 
хокукыннан баш тарту өчен Боерык формасында алдан 
рөхсәт бирү яки хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат 

РФ Гаилә Кодексы 60 ст. 
 РФ Граждан Кодексы 37 ст. 
48-ФЗ номерлы Федераль закон 
21 ст. 

2.4. Хезмәт күрсәтү срогы Дәүләт хезмәте күрсәтүгә караган гражданнарның язмача 
мөрәҗәгатьләрен карау теркәлгәннән соң 15 көн эчендә 
гамәлгә ашырыла. 

48-ФЗ номерлы Федераль закон 
21 ст. 
 РФ Граждан Кодексы 37 ст. 
 РФ Гаилә Кодексы 60 ст. 

2.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен, 
шулай ук гариза бирүче тарафыннан 
тапшырылырга тиешле дәүләт 
хезмәтләре күрсәтү өчен кирәкле 
һәм мәҗбүри булган хезмәтләр 
күрсәтү өчен законнар яисә башка 
норматив хокукый актлар нигезендә 
кирәкле документларның тулы 
исемлеге. 

1. Ике ата-ананың (яки аларны алыштыручы затларның) 
гаризасы (1нче кушымта). 
2. Законлы вәкил ризалыгы белән эш итүче балигъ 
булмаган 14 яшьтән 18 яшькә кадәр затның гаризасы (2нче 
кушымта). 
3. Мөрәҗәгать итүчеләрнең (яки аларны алыштыручы 
затларның, 1 бит+теркәлү) паспортлары күчермәләре. 
4. Баланың (балаларның) туу турында таныклыгы 
күчермәсе, шул исәптән 14 яшьтән өлкәнрәкләрнең дә. 
5. Балигъ булмаган зат милекче (милектәш) булган торак 
бинага хокук билгеләүче документларның күчермәләре. 

 



 

6. Техник паспорт күчермәсе, яисә БТИ белешмәсе. 
Оригиналлары  булган очракта, документларның 
күчермәсе 1 нөсхәдә бирелә 

2.6. Дәүләт органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм мөрәҗәгать 
итүче тәкъдим итәргә хокуклы 
башка оешмалар карамагында 
булган дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
норматив хокукый актлар нигезендә 
кирәкле документларның тулы 
исемлеге 

- Балигъ булмаган затның теркәлү урыныннан йорт  
кенәгәсеннән өземтә 

 

2.7. Дәүләт хакимияте органнары 
һәм аларның структур бүлекчәләре 
исемлеге, аларны килештерү 
норматив хокукый актларда 
каралган очракларда, дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен таләп ителә һәм дәүләт 
хезмәте күрсәтүче башкарма 
хакимият органы тарафыннан 
гамәлгә ашырыла   

Дәүләт хезмәте күрсәтүен килештерү таләп ителми  

2.8. Хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш 
тарту өчен нигезләрнең тулы 
исемлеге 

- Балигъ булмаган затның теркәлү урыны булмаган урынга 
мөрәҗәгать итү 
 

 

2.9. Хезмәт күрсәтүне туктатып тору 
яки бирүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге 

Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктату өчен нигезләр 
каралмаган. 
Хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 
- тапшырылган документларның әлеге административ 
регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документлар 
исемлегенә туры килмәве; 
- опекага алынган затның граждан һәм милек хокукларын 
кысу. 

 



 

2.10. Хезмәт күрсәтүләр өчен алына 
торган дәүләт пошлинасы яки башка 
түләү алу тәртибе, күләме һәм 
нигезләре                     

Түләүсез нигездә   

2.11. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү алу тәртибе, 
күләме һәм нигезләре, шул исәптән 
мондый түләүне исәпләү 
методикасы турында мәгълүматны 
да кертеп   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12. Дәүләт хезмәте күрсәтү 
турында сорату биргәндә һәм дәүләт 
хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен алганда 
чиратта көтүнең максималь вакыты                     

Мөрәҗәгать итүченең кабул итүне көтүнең (хезмәт 
күрсәтүне көтүнең) максималь срогы 15 минуттан 
артмаска тиеш. 
Дәүләт хезмәте күрсәтү алучыларның аерым категорияләре 
өчен чират билгеләнмәгән. 

 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең дәүләт 
хезмәте күрсәтү турында соравын 
теркәү вакыты        

 Гариза кергән көнне               

2.14. Дәүләт хезмәте күрсәтелә 
торган биналарга таләпләр 

1. Гариза түбәндәге адрес буенча бирелә: 
Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорт, 6нчы 

кабинет, опека һәм попечительлек бүлеге. 
2. Гариза бирүчеләрне кабул итү янгын системасы һәм 

янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган бинада 
башкарыла. 

3. Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү бинасында бүлек 
белгеченең эш урыны электрон белешмә-хокукый 
системаларга керү мөмкинлеге булган шәхси компьютер 
һәм хезмәт күрсәтүне тулы күләмдә башкаруны 
оештырырга мөмкинлек бирүче оргтехника белән 
җиһазландырыла. 

 

 



 

4. Документларны тутыру урыны урындыклар, өстәлләр 
белән җиһазландырыла һәм документлар тутыру үрнәкләре 
белән тәэмин ителә. 

5. Инвалидларның дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына 
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә, шул исәптән 
объектларга киртәләрсез керү һәм алардан чыгу, шулай ук 
дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына керү максатларында 
объект буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү мөмкинлеге тәэмин 
ителә. 

6. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү тәртибе турында визуаль 
һәм мультимедиа мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен 
уңайлы урыннарда, шул исәптән инвалидларның 
чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла. 

2.15. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
һәркем өчен мөмкин булуы һәм 
сыйфаты күрсәткечләре 

Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы 
күрсәткечләре булып тора: 
1) гариза бирүченең яшәү районында опека һәм 
попечительлек органы булу; 
2) документлар кабул итү, бирү биналарының җәмәгать 
транспортына якын зонада урнашуы; 
3) кирәкле сандагы белгечләр, шулай ук гариза 
бирүчеләрдән документлар кабул ителә торган биналар 
булу; 
4) мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәренең 
мәгълүмати ресурсларында, Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләрнең бердәм порталында хезмәт күрсәтү 
ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат 
булу; 
  Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты күрсәткечләре 
булып тора:   
1)документларны кабул итү һәм карау срокларын саклау; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләрен алу срокларын 
саклау. 

 



 

2.16. Электрон формада дәүләт 
хезмәте күрсәтү үзенчәлекләре 

Электрон формада дәүләт хезмәте күрсәтелми  



 

3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм үтәү 
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр 

 
3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау. 
3.1.1. Балигъ булмаган(нар) исеменнән сатып алуның өстенлекле хокукыннан баш 

тарту өчен алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге процедураларны үз 
эченә ала:  

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 
2) гариза һәм документларны кабул итү (әлеге регламентның 2.5. п. кара); 
3) балигъ булмаган(нар) исеменнән сатып алуның өстенлекле хокукыннан баш тарту 

өчен алдан рөхсәт бирүне әзерләү яки баш тарту турында хат;   
4) гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләрен бирү; 
5) мөрәҗәгать итүчегә нигез булган очракта дәүләт хезмәте  күрсәтүдән баш тарту 

турында хат бирү. 
3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелеге блок-схемасы 3нче 

кушымтада күрсәтелгән. 
3.2.  Консультация бирү. 
Мәгълүмат бирү һәм консультация процедуралары кысаларында гражданнарга 

консультация бирү һәм мәгълүмат бирү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- дәүләт хезмәте күрсәтү шартларын һәм тәртибен җайга салучы норматив хокукый 
актлар турында мәгълүмат бирә; 

- балигъ булмаган(нар) исеменнән сатып алуның өстенлекле хокукыннан баш тарту 
өчен алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе белән опекага алынган 
затның хокуклы вәкилен таныштыра; 

- балигъ булмаган(нар) исеменнән сатып алуның өстенлекле хокукыннан баш тарту 
өчен алдан рөхсәт бирү өчен кирәкле документлар исемлеген тәкъдим итә. 

Консультация гариза бирүченең мөрәҗәгать итү көнендә телдән үткәрелә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителгән документның составы, формасы һәм 

хезмәтләр күрсәтү алуның башка мәсьәләләре буенча консультация. 
Консультация бирү һәм мәгълүмат бирү буенча административ процедураларның 

гомуми срогы – 15 минут. 
3.3.  Гариза, документларны кабул итү. 
3.3.1. Мөрәҗәгать итүче, 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны һәм гаризаны 

шәхсән опека һәм попечительлек бүлегенә, КФҮнә (хезмәт күрсәтү КФҮ аша бирелсә) 
бирә. 

3.3.2. Кабул итүне алып баручы  опека һәм попечительлек бүлеге, КФҮ белгече 
гамәлгә ашыра: 

мөрәҗәгать итүченең шәхесен, балигъ булмаган затның яшәү урынын ачыклый; 
документларның булу-булмавын тикшерә. Кирәкле документлар булмаган очракта, 

документларны бирергә тәкъдим итә. Әгәр гариза бирүче документларын кабул итүне 
таләп итә икән, документлар кабул ителә.  

Әлеге Регламентның 2.8. пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш 
тартуга нигез булмаганда, опека һәм попечительлек бүлеге белгече, КФҮ мөрәҗәгать 
итүчегә гариза һәм документларны кабул итү, керү номеры бирелү турында хәбәр итә, 
шуннан соң әлеге Регламентның 3.3.3. пунктчасында каралган процедуралар гамәлгә 
ашырыла. 



 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән вакыттан алып бер 
көн эчендә 15 минутта гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән гариза һәм документлар, гражданнарны 
кабул итү журналында теркәү язуы. 

3.3.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүче биргән документларда 
булган мәгълүматларны тикшерә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм рөхсәтне әзерләү яки баш 
тарту турында карар кабул итү. 

3.4. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара соратулар 
формалаштыру һәм җибәрү 

3.4.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече (мөрәҗәгать итүче белән алдан 
килештереп) электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша әлеге 
регламентның 2.6 пунктында каралган документлар бирү турында сорату җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүматлар бирү турында сорату. 
3.4.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнар тарафыннан опека һәм 

попечительлек бүлеге соравы буенча автоматлаштырылган режимда башкарыла: 
- соратуны эшкәртү һәм соратылган мәгълүматларны эзләү; 
- соратып алына торган мәгълүматларның ведомствоара электрон хезмәттәшлеге 

аша формалаштыру, яисә, соратып алына торган мәгълүматлар булмаган очракта, соратып 
алына торган белешмәләр бирүдән баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, баш тарту турында 
хәбәр җибәрү. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар опека һәм попечительлек 
органнары соратулары кергән вакыттан алып 5 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: соратуга җавап яки әлеге Регламентның 2.6. пунктында 
күрсәтелгән мәгълүматлар бирүдән баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү. 
3.5.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече тапшырылган документлар нигезендә 

балигъ булмаган(нар) исеменнән сатып алуның өстенлекле хокукыннан баш тарту турында 
боерык проекты әзерли һәм аны опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә 
килештерүгә һәм раслауга җибәрә яки тиешле раслау белән баш тарту турында хат әзерли 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң биш эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: балигъ булмаган(нар) исеменнән сатып алуның 
өстенлекле хокукыннан баш тартуга рөхсәт бирү турында боерык, яисә 3.7. пункты 
нигезендә әзерләнгән баш тарту турында хат. 

3.6. Гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе бирү. 
3.6.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече, кул куелган боерыкны алгач, аны 

терки һәм мөрәҗәгать итүче кулына тапшыра. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.5.1. пунктчасында каралган 

процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 
3.7. Гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат бирү. 



 

3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече рөхсәт бирүдән бирүдән баш тарту 
турында карар кабул ителгән очракта, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат проектын 
әзерли (алга таба – баш тарту турында хат).  

Баш тарту турында әзерләнгән хат проекты Татарстан Республикасы Түбән Кама 
муниципаль районы опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә имзалауга җибәрелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар баш тартуга нигезләр табылган 
вакыттан алып биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында хат проектын имзалауга җибәрү. 
3.7.2. Опека һәм попечительлек органы җитәкчесе баш тарту турында хатны 

имзалый һәм опека һәм попечительлек бүлеге белгеченә кире кайтара. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар бер эш көне эчендә гамәлгә 

ашырыла. 
Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында имзаланган хат. 
3.7.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүчегә кул куелган көннән 

алып бер эш көне эчендә баш тарту турында хатны җиткерә. Бер үк вакытта мөрәҗәгать 
итүчегә карарга шикаять бирү тәртибе аңлатыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.7.2. пунктчасы белән каралган 
процедураны тәмамла-ганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
турында хәбәр итү. 

 
4.  Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 
4.1. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту гариза 

бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм юкка чыгару, дәүләт хезмәте 
күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, КФҮнең вазыйфаи затларының (КФҮ аша 
хезмәт күрсәтү шартларында), опека һәм попечительлек органнарының гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) һәм карарларына шикаятьләре булган мөрәҗәгатьләргә җаваплар әзерләү 
һәм карарлар кабул итүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 
тора:  

- дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

- билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган эш башкаруны тикшерү; 
- билгеләнгән тәртиптә дәүләт хезмәте күрсәтү процедураларының үтәлешен 

контроль тикшерү. 
Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр 

уздырганда дәүләт хезмәте күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләр) яки мөрәҗәгать итүченең 
конкрет мөрәҗәгате белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала. 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр кылуга һәм карарлар кабул итүгә контрольне 
гамәлгә ашыру максатларында, КФҮ, опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесе тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү буенча 
административ процедураларда билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы 
контрольдә тоту гамәлгә ашырыла. 



 

 4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге КФҮнең 
структур бүлекчәләре, опека һәм попечительлек органнары һәм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җаваплы башкаручы мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 
тикшермәгән һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдән нигезсез баш тарткан өчен җавап тота. 

 
5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 
 

5.1. Дәүләт хезмәте алучылар дәүләт хезмәте бирүдә катнашучы КФҮ 
хезмәткәрләренең (хезмәт күрсәтү КФҮ аша башкарылган очракта), опека һәм 
попечительлек бүлегенең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына судка кадәр шикаять бирү 
хокукына ия. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә 
ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектлары норматив 
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру 
каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләр таләп итү;      

4) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре Федераль законнар 
һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив хокукый 
актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаса; 

6) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белән каралмаган түләү таләп итү; 

7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 
документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә 
мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 
тәртибен бозу; 

9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору һәм туктатып тору нигезләре әгәр 
дә федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган булса; 

10) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен кирәкле документларны кабул итүдән беренчел баш тартканда аларның булмавы һәм 
(яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат, яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне таләп итү. 



 

5.2. Язма формада шикаять кәгазьдә яисә электрон формада почта аша җибәрелергә 
мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә 
мөмкин. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү очрагында, шикаять КФҮ аша җибәрелә ала. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәренең мөрәҗәгать итүченең документларын кабул итүдән баш тартуы яисә 
җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдә яисә төзәтүләрнең билгеләнгән 
срогын бозу турында шикаять бирү очрагында - теркәлгән көннән соң биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә торган 

дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының яки муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать 
итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен 
телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш электрон 
почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр карарлары һәм гамәлләре (гамәл 
кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл 
кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 
документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәт алучысы тарафыннан имзалана. 
5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлек һәм хаталарны 
төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган 
акчаларны кире кайтару рәвешендә дә канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга 

калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма формада һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча 
электрон формада карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 
бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр 
турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм 
муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә алга таба башкарылырга 
тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган очракта, мөрәҗәгать итүчегә 
кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул 
ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта, 



 

шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны 
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 

 
 



 

 Балигъ булмаган(нар) исеменнән сатып 
 алуның өстенлекле хокукыннан баш 
тарту өчен алдан рөхсәт бирү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына  
1-нче кушымта 

 
 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(тулы адрес) 
адресы буенча яшәүче 
 ______________________________ннан 
                       (Ф.И.О. тулысынча) 
 
телефон: __________________________ 
 паспорт:___________________________ 
(сериясе, номеры, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән) 

 
ГАРИЗА 

Мин,____________________________________________________________________, 
                                                                                                  (Ф.И.О.) 
балигъ булмаган балалар мәнфәгатьләрендә эш итүче:________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., туу датасы) 
______________________________________________________________________________, 
_____________________________________________________________________________ 
 _______________ гомуми мәйданлы, ________________________адресы буенча урнашкан 
___________________________________________________________________________, 
 _________________________________________________________________бәйле рәвештә, 
        (искәрмә: кирәк булмау, акча булмау яки башка сәбәпләр) 
__________________________________ сатып алуның өстенлекле хокукыннан баш тартам. 
Минем балигъ булмаган балаларның ______________________________________________ 

                     (Ф.И.О.) 
хокуклары кысылмый, чөнки алар (ул) ____________________________________________ 
________________________________________________________адресы буенча теркәлгән, 
  
______________________________________________________адресы буенча урнашкан 
фатирның (торак йортның)____________ өлешендә     милекче булып торалар.                                                               
Минем шәхси мәгълүматлар белән эшләргә ризалык бирәм. 
 
______________________                                                                       _________________ 
               (дата)                                                                                                                                          (имза) 
 
 
 
 

 
 



 

Балигъ булмаган(нар) исеменнән сатып 
алуның өстенлекле хокукыннан баш 
тарту өчен алдан рөхсәт бирү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына  
2-нче кушымта 

 
 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
           (тулы адрес) 
адресы буенча яшәүче, анасы (атасы, опекун) 
ризалыгы белән эш итүче  
 _______________________________ннан 
                       (Ф.И.О. тулысынча) 
 
телефон: __________________________ 
паспорт:___________________________ 
(сериясе, номеры, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән) 
 

 
 

ГАРИЗА 
Мин,____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
_________________ гомуми мәйданлы, ____________________________________адресы 
буенча урнашкан__________________________ сатып алуның өстенлекле хокукыннан баш 
тартам,чөнки_______________________________________адресы буенча ата-аналар белән 
яшим,  __________________________________________________адресы буенча урнашкан 
фатирның (торак йортның)____________ өлешендә милекче булып торам.                                                               
Минем шәхси мәгълүматлар белән эшләргә ризалык бирәм. 
 
______________________                                                                       _________________ 
               (дата)                                                                                                                                        (имза) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Балигъ булмаган(нар) исеменнән сатып 
алуның өстенлекле хокукыннан баш 
тарту өчен алдан рөхсәт бирү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына  
3-нче кушымта 
 

 
 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы һәм аны тапшыру буенча агымдагы контрольне 
гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар реквизитлары 

 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының  
опека һәм попечительлек бүлеге 

 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Бүлек башлыгы 8 (8555) 41-91-45 otdel.oip@tatar.ru 
 Бүлек  белгече 8 (8555) 41-98-24 otdel.oip@tatar.ru 

 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Башкарма комитет Җитәкчесе 8 (8555) 42-50-50 Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru 
Башкарма комитет Җитәкчесе 
урынбасары 

8 (8555) 42-38-05 Zamsoc.Nk@tatar.ru 

 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Балигъ булмаган(нар) исеменнән 
сатып алуның өстенлекле 
хокукыннан баш тарту 
өчен алдан рөхсәт бирү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына  
4-нче кушымта  

 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтүнең гамәлләр эзлеклелеге БЛОК-СХЕМАСЫ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Мөрәҗәгать итүче 

 Мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү 

Гариза һәм документларны кабул итү 

Бирелгән документларны карау 

Баш тартуга нигезләр булмаганда, боерык 
проектын әзерләү 

Нигезләр булганда, баш 
тарту турында хат әзерләү 

 Опека һәм попечительлек бүлеге җитәкчесе боерыкны яки баш тарту турында 
хатны имзалый 

Мөрәҗәгать итүчегә рөхсәтне яки  баш тарту турында хатны бирү 



 

Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019 елның 11-нче февраль 
51-нче номерлы карарына 
12-нче кушымта 

 
 
 

Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче Россия Федерациясе гражданнарына 
уллыкка алу мөмкинлеге турында бәяләмә бирү һәм уллыкка алуга кандидат буларак 

исәпкә кую буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең  
административ регламенты 

 
1. Гомуми нигезләмәләр 

 
1.1. Әлеге Регламент Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче Россия 

Федерациясе гражданнарына уллыкка алу мөмкинлеге турында бәяләмә бирү һәм уллыкка 
алуга кандидат буларак исәпкә кую буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең стандартын һәм 
тәртибен билгели (алга таба – хезмәт күрсәтү). 

1.2. Хезмәт күрсәтүне алучылар: Россия Федерациясе территориясендә даими 
яшәүче, баланы уллыкка (кызлыкка) алырга теләүче Россия Федерациясе гражданнары 
(алга таба – мөрәҗәгать итүчеләр). 

1.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
(алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
башкаручы – балигъ булмаган затларның теркәү урыны буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(алга таба – опека һәм попечительлек органы). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән Кама 
шәһәре, Төзүчеләр пр., 12. 

1.3.2. Опека һәм попечительлек органының урнашу урыны: Татарстан 
Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорты, 8-нче каб. 

 Эш режимы:  
Дүшәмбе – 13.00-17.00. 
Пәнҗешәмбе – 8.00-12.00, 13.00-17.00. 
Җәмәгать транспорты белән «Кама» кунакханәсе тукталышына кадәр барырга. 
Керү ирекле. 
1.3.3 Белешмәләр өчен телефон.: 8(8555) 41-98-46. 
1.3.4. «Интернет» челтәрендә ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының рәсми сайты адресы: http://www.e-nkama.ru/. 
1.3.5. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
1) Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге бинасында урнашкан дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
мәгълүмати стендлар ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәре ярдәмендә: 
- ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында 

(http://www.e-nkama.ru/); 



 

3) гражданинның опека һәм попечительлек бүлегенә шәхси мөрәҗәгате вакытында; 
4) опека һәм попечительлек бүлегенә язмача мөрәҗәгать иткәндә; 
5)  КФҮдә (КФҮ аша хезмәт күрсәтү шартларында). 
1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге нигезләрдә башкарыла:  
Россия Федерациясе Конституциясе (алга таба – РФ Конституциясе) (РФ законнар 

җыелмасы, 26.01.2009, № 4, 445 ст.); 
1995 елның 29 декабрендәге 223-ФЗ номерлы Россия Федерациясенең Гаилә 

кодексы (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 01.01.1996, № 1, 16 ст.); 
 «Ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар турында дәүләт мәгълүмат банкы 

хакында» 2001 елның 16 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон (РФ законнары 
җыелмасы, 23.04.2001, № 17, 1643 ст.); 

 «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»                                       
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының 2010 елның 2 августындагы                             
31-нче номерлы 4179 ст.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Балаларны уллыкка (кызлыкка) алуга тапшыру 
һәм Россия Федерациясе территориясендә уллыкка (кызлыкка) алынган гаиләләрдә 
аларның яшәү һәм тәрбияләү шартларын тикшереп тору кагыйдәләрен һәм Россия 
Федерациясе гражданнары булган һәм чит ил гражданнары яки гражданлыгы булмаган 
затлар тарафыннан уллыкка алынган  балаларны Россия Федерациясенең консуллык 
учреждениеләре тарафыннан исәпкә кую кагыйдәләрен раслау турында»                                    
2000 елның 29 мартындагы 275 номерлы карары (алга таба – РФ Хөкүмәтенең                             
275 номерлы карары) (»РФ законнары җыелмасы», 10.04.2000, № 15, 1590ст.); 

Татарстан Республикасы Гаилә кодексы (алга таба – ТР ГК)                                        
(2009 елның 16 гыйнварындагы 8 номерлы Татарстан Республикасы); 

 «Татарстан Республикасында опека һәм попечительлек органнары эшчәнлеген 
оештыру турында» 2004 елның 27 февралендәге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы (алга таба –8-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнары 
норматив актлары җыентыгы, 26.05.2004, № 21, 2021 бит); 

 «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә 
органнарына опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым 
дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы (алга таба – 7-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы,       
№ 60-61, 25.03.2008); 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                           
2014 елның 18 февралендәге 5нче номерлы карары белән расланган, Татарстан 
Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы (алга            
таба – Устав); 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                            
2015 елның 24 февралендәге 7 номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба –                   
БК турында Нигезләмә); 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 2014 елның 15 августындагы боерыгы белән расланган Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм по-печительлек бүлеге турында 
нигезләмәсе (алга таба – опека бүлеге турында Нигезләмә). 

- административ регламент – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 



 

органының административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм 
эзлеклелеген, аның структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи затлары арасында үзара 
хезмәттәшлек тәртибен, шулай ук дәүләт хакимияте башкарма органының физик яки 
юридик затлар (алга таба – дәүләт хезмәтләрен алучылар), дәүләт хакимиятенең һәм җирле 
үзидарәнең башка органнары, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә оешмалар белән 
үзара хезмәттәшлеген билгели торган норматив хокукый акт;  

- дәүләт хезмәте күрсәтү – гариза бирүчеләрнең Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә гариза 
бирүчеләр сораулары буенча гамәлгә ашырыла торган, Федераль законнар һәм Татарстан 
Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашырганда, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы, җирле үзидарә 
органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге; 

- дәүләт  хезмәтләре күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга таба – шикаять) – 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.1 кисәге белән каралган, дәүләт хезмәте 
күрсәтүче орган,  күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты, 
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, дәүләт хезмәткәре яисә оешмалар яисә аларның 
хезмәткәрләре тарафыннан әлеге мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүләре алганда,  
мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле тарафыннан мөрәҗәгать итүченең бозылган 
хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау  таләбе; 

- дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба – 
күпфункцияле үзәк) – дәүләт яисә муниципаль учреждениенең оештыру – хокукый 
формасында барлыкка килгән (шул исәптән автоном учреждение булып торган), 210-ФЗ 
номерлы Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыручы, шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы буенча 
электрон формада, вәкаләтле оешма; 

- «бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең «Дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 15.1 маддәсендә күрсәтелгән сорату яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында тиешле сорату белән бер тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң гамәлгә ашырыла 
торган дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү, ә дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар 
яки муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара хезмәттәшлек күпфункцияле 
үзәк тарафыннан мөрәҗәгать итүченең катнашыннан башка норматив хокукый актлар һәм 
үзара хезмәттәшлек турында килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган принцип. 

 
 



 

2.  Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 
 

Стандарт таләпләре атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге 
Дәүләт хезмәте күрсәтү 

яисә таләпне билгеләүче 
норматив акт 

2.1. Дәүләт хезмәте күрсәтү 
атамасы 

Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче Россия 
Федерациясе гражданнарына уллыкка алу мөмкинлеге турында 
бәяләмә бирү һәм уллыкка алуга кандидат буларак исәпкә кую 

РФ Гаилә Кодексы 19 
бүлек 
 ТР Гаилә Кодексы 19 
бүлек 
РФ Хөкүмәтенең 275 
номерлы карары  

2.2. Дәүләт  хезмәте күрсәтүче 
орган атамасы 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 
комитетының опека һәм попечительлек бүлеге  

РФ Гаилә Кодексы 19 
бүлек 
ТР Гаилә Кодексы 19 
бүлек 
7-ЗТР номерлы ТР зако-
ны  

2.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү 
нәтиҗәләренең тасвирламасы 

Уллыкка алуга кандидат була алу турында бәяләмә әзерләү һәм 
уллыкка алуга кандидат буларак исәпкә кую 
 
 
 

РФ Гаилә Кодексы 19 
бүлек 
ТР Гаилә Кодексы 19 
бүлек 
РФ Хөкүмәтенең 275 
номерлы карары 

2.4. Дәүләт  хезмәте күрсәтү 
срогы 

Гариза теркәлгәннән соң 17 эш көне эчендә. РФ Хөкүмәтенең 275 
номерлы карары 

2.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү 
өчен, шулай ук гариза бирүче 
тарафыннан тапшырылырга 
тиешле дәүләт хезмәтләре 
күрсәтү өчен кирәкле һәм 
мәҗбүри булган хезмәтләр 
күрсәтү өчен законнар яисә 

- баланы уллыкка (кызлыкка) алырга теләгән затларны исәпкә кую 
турында язмача гариза; 
- түбәндәге документларна теркәп, паспорт яки шәхесне раслаучы 
башка документ: 
1)  кыскача автобиография; 
2) соңгы 12 айда уртача хезмәт хакы күләмен һәм вазифасын күрсәтеп, 
баланы уллыкка алырга теләүче затның эш урыныннан белешмә, һәм 

РФ Хөкүмәтенең 275 
номерлы карары 



 

башка норматив хокукый 
актлар нигезендә кирәкле 
документларның тулы 
исемлеге. 

(яки) күрсәтелгән затның керемен раслаучы башка документ яки соңгы 
12 айда уртача хезмәт хакы күләмен һәм вазифасын күрсәтеп,  баланы 
уллыкка алырга теләүче затның иренең (хатынының) эш урыныннан 
белешмә,  һәм (яки) иренең ( хатынының)  керемен раслаучы бүтән 
документ; 
3) Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгы билгеләгән 
тәртиптә рәсмиләштерелгән, ятим балалар һәм ата-ана каравыннан 
мәхрүм калган балаларны уллыкка (кызлыкка), опекага 
(попечительлеккә), тәрбиягә яки патронат гаиләгә алырга ниятли 
торган гражданнарның медицина тикшерүе нәтиҗәләре турында 
бәяләмә; 
4) никахлашу турында таныклык күчермәсе (әгәр дә никахта торсалар); 
5) РФ Гаилә Кодексының 127 ст. пунктында билгеләнгән тәртиптә 
Россия Федерациясе территориясендә ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм 
калган баланы үз гаиләсенә тәрбиягә алырга теләүче затларны әзерләү 
турында таныклык күчермәсе (якын туганнарыннан тыш, шулай ук 
уллыкка алучылар яки алучылар булып торган һәм аларга карата 
уллыкка алу юкка чыгарылмаган затлардан тыш, һәм баланың опекуны 
(попечителе) булучылар яки  булып торган һәм аларга йөкләнгән 
бурычларын үтәүдән азат ителмәгән затлардан тыш).  
   Әлеге пунктның 2 пунктында санап үтелгән документлар аларны 
биргән көннән ел дәвамында гамәлдә була, ә медицина тикшерүе 
нәтиҗәләре турында бәяләмә - 6 ай дәвамында. 

2.6. Дәүләт органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм 
мөрәҗәгать итүче тәкъдим 
итәргә хокуклы башка 
оешмалар карамагында булган 
дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
норматив хокукый актлар 
нигезендә кирәкле документ-
ларның тулы исемлеге 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында белгеч тарафыннан 
соратып алына торган документлар: 

1)  РФ ГК 127 ст. 1 пунктында каралган җинаять өчен эзәрлекләү 
факты һәм хөкем ителү булмавы турында эчке эшләр органнары 
белешмәсе; 

2) бала алырга теләүче гражданның яшәү урыны буенча теркәлгән 
гражданнар турында мәгълүматлар; 

3) алынган пенсия, аның төре һәм күләме турында мәгълүматлар 
(керемнәрнең төп чыганагы булып мәҗбүри пенсия иминияте буенча 

РФ Хөкүмәтенең 275 
номерлы карары 



 

иминият тәэминаты булган затлар өчен яки башка пенсия түләүләре); 
4) Россия Федерациясе Гаилә кодексының 127 статьясындагы 6 

пунктында билгеләнгән тәртиптә Россия Федерациясе территориясендә 
ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган баланы үз гаиләсенә тәрбиягә 
алырга теләүче затларны әзерләүне узу турында таныклык күчермәсе. 

Бирелә торган мәгълүматның конфиденциальлеген саклау 
максатларында, мөрәҗәгать итүченең алдан ризалыгы белән, 
күрсәтелгән документлар опека һәм попечительлек бүлеге тарафыннан 
мөстәкыйль соратып алына. 

Күрсәтелгән мәгълүматларны тапшырганда уллыкка алу сере 
сакланырга тиеш. Аны фаш итү өчен гаепле затлар Россия 
Федерациясе законнары нигезендә җавап тоталар. 

2.7. Дәүләт хакимияте 
органнары һәм аларның 
структур бүлекчәләре 
исемлеге, аларны килештерү 
норматив хокукый актларда 
каралган очракларда, дәүләт 
хезмәте күрсәтү өчен таләп 
ителә һәм дәүләт хезмәте 
күрсәтүче башкарма хакимият 
органы тарафыннан гамәлгә 
ашырыла   

Дәүләт хезмәте күрсәтүен килештерү таләп ителми  

2.8. Хезмәт күрсәтү өчен 
кирәкле документларны кабул 
итүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге 

Кирәк булмаган урынга мөрәҗәгать итү РФ Хөкүмәтенең 275 
номерлы карары 

2.9. Хезмәт күрсәтүне 
туктатып тору яки бирүдән 
баш тарту өчен нигезләрнең 
тулы исемлеге 

1. Әгәр мөрәҗәгать итүче(ләр) түбәндәге категориягә карасалар: 
1)  суд тарафыннан эшкә яраксыз яисә чикләнгән күләмдә эшкә 
яраксыз дип танылган затлар; 
2) суд тарафыннан берсе эшкә яраксыз яки чикләнгән күләмдә эшкә 
яраксыз дип табылган ир белән хатын; 

РФ Хөкүмәтенең 275 
номерлы карары; 
РФ Гаилә Кодексының 
127 ст. 



 

3) суд буенча ата-ана хокукыннан мәхрүм ителгән яки ата-ана 
хокукларында суд чикләгән затлар; 
4) закон йөкләгән бурычларны тиешенчә үтәмәгән өчен опекун 
(попечитель) бурычларыннан азат ителгән затлар; 
5) элеккеге уллыкка алучылар, әгәр уллыкка алу аларның гаебе белән 
суд тарафыннан гамәлдән чыгарылган булса; 
6) сәламәтлеге буенча баланы уллыкка ала алмаган затлар. Бу 
авырулар булганда, кеше баланы уллыкка, опекага, 
попечительлеккә,тәрбиягә яки патронат гаиләгә ала алмый торган  
авырулар исемлеге Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан 
билгеләнә;   
7) уллыкка алган вакытта уллыкка алган балага Татарстан 
Республикасында билгеләнгән яшәү минимумы тәэмин итүче керемгә 
ия булмаган затлар; 
8) даими яшәү урыны булмаган затлар; 
9) шәхеснең җенси кагылгысызлыгына һәм җенси ирегенә каршы 
җинаять эзәрлекләвенә дучар ителә торган яки дучар ителгән, хөкем 
ителә торган яки  хөкем ителгән затларга (аларга карата 
реабилитацияләү нигезләре буенча җинаять эзәрлекләве  туктатылган 
затлардан тыш), шулай ук шәхес тормышына һәм сәламәтлегенә 
каршы, ирегенә, намусына һәм абруена (стационар шартларда 
психиатрия ярдәме күрсәтүче медицина оешмасына законсыз 
госпитализацияләүдән һәм яла ягудан тыш), гаиләгә һәм балигъ 
булмаган балаларга, халык саулыгына һәм иҗтимагый әхлаклылыкка, 
10 пунктта каралган очраклардан тыш, җәмәгать куркынычсызлыгына, 
тынычлык һәм кешелек иминлегенә каршы җинаять кылган өчен; 
10) кечкенә һәм уртача авырлыктагы җинаятьләргә караган, 9 пунктта 
күрсәтелгән затлар арасыннан хөкем ителгән яки шәхес тормышына 
һәм сәламәтлегенә каршы, ирегенә, намусына һәм абруена (стационар 
шартларда психиатрия ярдәме күрсәтүче медицина оешмасына 
законсыз госпитализацияләүдән һәм яла ягудан тыш), гаиләгә һәм 
балигъ булмаган балаларга, халык саулыгына һәм иҗтимагый 



 

әхлаклылыкка, җәмәгать куркынычсызлыгына, тынычлык һәм кешелек 
иминлегенә каршы җинаять кылган өчен җинаять эзәрлекләвенә  дучар 
ителгән затлар, әгәр суд тарафыннан уллыкка алынган баланың 
тормышы, сәламәтлеге һәм әхлагына куркыныч тудыра торган затлар 
дип танылган очракта; 
11) 9 пунктта күрсәтелгән җинаятьләргә кагылмаган авыр һәм аеруча 
авыр җинаятьләр өчен хөкем ителгән затлар; 
12) РФ Гаилә кодексының 116 статьясындагы 6 - 10 өлешләрендә 
билгеләнгән тәртиптә әзерлек узмаган затлар (якын туганнарыннан 
тыш, шулай ук уллыкка алучылар яки алучылар булып торган һәм 
аларга карата уллыкка алу юкка чыгарылмаган затлардан тыш, һәм 
баланың опекуны (попечителе) булучылар яки булып торган һәм 
аларга йөкләнгән бурычларын үтәүдән азат ителмәгән затлардан тыш);  
13)  әлеге өйләнешү рөхсәт ителгән дәүләт законнары нигезендә никах 
дип танылган һәм теркәлгән бер җенес вәкилләре арасында төзелгән 
берлектә торучы затлар, шулай ук күрсәтелгән дәүләт гражданнары 
булган һәм никахта булмаган затлар. 
2. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан тулы булмаган һәм (яки) дөрес 
булмаган мәгълүмат бирү, алар нигезендә дәүләт хезмәте күрсәтү 
хокукы билгеләнә. 
3.  Тапшырылган документларның 2.5 пунктында күрсәтелгән 
документлар исемлегенә туры килмәве. 
Дәүләт хезмәтен туктату өчен нигезләр каралмаган. 

2.10. Дәүләт хезмәте 
күрсәтүләр өчен алына торган 
дәүләт пошлинасы яки башка 
түләү алу тәртибе, күләме һәм 
нигезләре                     

Дәүләт хезмәте күрсәтү түләүсез нигездә бирелә  

2.11. Дәүләт хезмәте күрсәтү 
өчен кирәкле һәм мәҗбүри 
булган хезмәт күрсәтүләр өчен 
түләү алу тәртибе, күләме һәм 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  



 

нигезләре, шул исәптән 
мондый түләүне исәпләү 
методикасы турында 
мәгълүматны да кертеп   
2.12. Дәүләт хезмәте күрсәтү 
турында сорату биргәндә һәм 
дәүләт хезмәте күрсәтү 
нәтиҗәсен алганда чиратта 
көтүнең максималь вакыты                     

Мөрәҗәгать итүченең кабул итүне көтүнең (хезмәт күрсәтүне көтүнең) 
максималь срогы 15 минуттан артмаска тиеш. 

Дәүләт хезмәте күрсәтү алучыларның аерым категорияләре өчен чират 
билгеләнмәгән. 

 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең 
дәүләт хезмәте күрсәтү 
турында соравын теркәү 
вакыты        

Гариза кергән көнне               

2.14. Дәүләт хезмәте күрсәтелә 
торган биналарга таләпләр 

Муниципаль хезмәт күрсәтү янгын системасы һәм янгын сүндерү 
системасы белән җиһазландырылган, документларны рәсмиләштерү 
өчен кирәкле җиһазлар, мәгълүмати стендлар булган биналарда һәм 
торак урыннарда башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына 
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә (бинага уңайлы керү-
чыгу һәм алар чикләрендә хәрәкәт итү). 

Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль, текстлы һәм 
мультимедиа мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен уңайлы урыннарда, 
шул исәптән инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып 
урнаштырыла 

 

2.15. Дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең һәркем өчен 
мөмкин булуы һәм сыйфаты 
күрсәткечләре 

Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы күрсәткечләре 
булып тора: 

бинаның җәмәгать транспортына якын зонасында урнашуы; 
кирәкле сандагы белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 

документлар кабул ителә торган биналар булу; 
мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәренең мәгълүмати 

ресурсларда, Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталында 
хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы 

 



 

мәгълүмат булу;  
башка затлар белән беррәттән хезмәт күрсәтүе алучы инвалидларга 

комачаулаучы киртәләрне җиңеп чыгарга ярдәм күрсәтү. 
  Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр булмау 

белән характерлана: 
мөрәҗәгать итүчеләрдән документлар кабул иткәндә һәм биргәндә 

чират булмау; 
муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 
муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата шикаять; 
муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең гариза 

бирүчеләргә карата әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата 
шикаятьләр. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорау биргәндә һәм 
муниципаль хезмәт нәтиҗәсе алган очракта муниципаль хезмәт 
күрсәтүче вазыйфаи затның һәм мөрәҗәгать итүченең бер тапкыр үзара 
хезмәттәшлеге күздә тотыла. Хезмәттәшлекнең озынлыгы регламент 
белән билгеләнә. 

2.16. Электрон формада 
дәүләт хезмәте күрсәтү 
үзенчәлекләре 

Электрон формада дәүләт хезмәте күрсәтелми  



 

3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм үтәү 
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр 

 
3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау. 
3.1.1. Уллыкка алуга кандидат була алу турында бәяләмә әзерләү буенча дәүләт 

хезмәте күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 
1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 
2) гариза (1-нче кушымта) һәм документларны кабул итү (әлеге регламентның 2.5. п. 

кара); 
3) дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара сорату 

формалаштыру һәм җибәрү; 
4) уллыкка алуга кандидат була алу турында бәяләмә әзерләү һәм исәпкә кую            

(3-нче кушымта); 
5) гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләрен бирү; 
6) мөрәҗәгать итүчегә нигез булган очракта дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 

турында хат бирү. 
3.1.2. Дәүләт  хезмәте  күрсәтү  буенча  гамәлләр  эзлеклелеге  блок-схемасы                   

5-нче кушымтада күрсәтелгән. 
3.2.  Мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү 
Гариза бирүче дәүләт хезмәтләрен алу тәртибе турында консультация алу өчен опека 

һәм попечительлек бүлегенә шәхсән мөрәҗәгать итә. 
Опека һәм попечительлек бүлеге белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, 

шул исәптән дәүләт хезмәте алу өчен кирәкле документлар исемлеге һәм формасы                       
буенча да. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә 
ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: дәүләт хезмәте алу өчен кирәкле документлар исемлеге 
һәм формасы буенча консультацияләр, аңлатмалар. 

3.3.  Гариза, документларны кабул итү. 
3.3.1. Мөрәҗәгать итүче, 2.6 пунктында күрсәтелгән документлардан тыш (гариза 

бирүче белән килешү буенча), 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны теркәп, гаризаны 
шәхсән бирә. 

3.3.2. Кабул итүне алып баручы опека һәм попечительлек бүлеге белгече мөрәҗәгать 
итүченең шәхесен, яшәү урынын ачыклый. 

Мөрәҗәгать итүченең шәхесен раслаучы документы яки гариза бирүче тиешле 
органга мөрәҗәгать итмәгән очракта, гариза һәм документлар кабул итүдән баш тарталар.  

Мөрәҗәгать итүченең шәхесе һәм тиешле органга мөрәҗәгатене расланган очракта, 
опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза һәм аңа кушып бирелә торган 
документларны кабул итә, шуннан соң әлеге Регламентның  3.3.3. пунктчасында каралган 
процедуралар гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән документлар. 
3.3.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүче биргән документларда 

булган мәгълүматларны тикшерә. 
Әлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 

өчен нигезләр булган очракта, опека һәм попечительлек бүлеге белгече баш тарту турында 
хат әзерли һәм гариза бирүчегә кул куелган көннән алып 2 көн эчендә мәгълүматын 
җиткерә. Бер үк вакытта гариза бирүчегә барлык документлар кире кайтарыла һәм карар 



 

өстеннән шикаять бирү тәртибе аңлатыла һәм әлеге Регламентның 3.6 пунктында каралган 
процедуралар гамәлгә ашырыла.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм бәяләмә әзерләү яки баш 
тарту турында карар кабул итү. 

3.4. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара соратулар 
формалаштыру һәм җибәрү. 

3.4.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече (мөрәҗәгать итүче белән алдан 
килештереп) электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша әлеге 
регламентның 2.6 пунктында каралган документлар бирү турында сорату җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүматлар бирү турында сорату. 
3.4.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнар тарафыннан опека һәм 

попечительлек бүлеге соравы буенча автоматлаштырылган режимда башкарыла: 
- соратуны эшкәртү һәм соратылган мәгълүматларны эзләү; 
- соратып алына торган мәгълүматларның ведомствоара электрон хезмәттәшлеге 

аша формалаштыру, яисә, соратып алына торган мәгълүматлар булмаган очракта, соратып 
алына торган белешмәләр бирүдән баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, баш тарту турында 
хәбәр җибәрү. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар опека һәм попечительлек 
органнары соратулары кергән вакыттан алып 5 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: соратуга җавап яки әлеге Регламентның 2.6. пунктында 
күрсәтелгән мәгълүматлар бирүдән баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.5. Уллыкка алуга кандидат була алу турында бәяләмә әзерләү 
3.5.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгечләре уллыкка алуга кандидат була алу 

мөмкинлеге турында бәяләмә әзерләү өчен мөрәҗәгать итүченең торак-көнкүреш 
шартларын, аның мотивларын, бала тәрбияләү сәләтен тикшерә; гариза бирүченең гаилә 
әгъзалары арасындагы мөнәсәбәтләрне ачыклый. Тикшерү нәтиҗәләре буенча 
гражданинның тормыш шартларын тикшерү акты рәсмиләштерелә, ул тикшерү уздырган 
затларның имзалары белән раслана. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар, опека бүлеге белгече соратып 
ала торган мәгълүматларны тиешле вәкаләтле органнар тарафыннан раслаганнан соң                   
3 эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: балигъ булмаган затны уллыкка (кызлыкка) алу (әлеге 
Регламентка 2-нче кушымта) теләген белдергән гражданинның тормыш шартларын 
тикшерү актын төзү. 

3.5.2. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече тапшырылган документлар һәм 
тикшерү акты нигезендә уллыкка алуга кандидат була алу мөмкинлеге турында бәяләмә 
яисә уллыкка алуга кандидат була алмау турында хат әзерли һәм аны опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесенә раслауга җибәрә.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар, әлеге регламентның 3.4. пункты 
нигезендә әзерләнгән опека бүлеге белгече соратып ала торган мәгълүматларны тиешле 
вәкаләтле органнар тарафыннан раслаганнан соң 10 эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә уллыкка алучы була алу турында 
бәяләмә бирү, яисә 3.6. пункты нигезендә әзерләнгән баш тарту турында хат (әлеге 
Регламентка 3-нче кушымта). 



 

3.5.4. Уңай бәяләмә алган очракта, баланы уллыкка (кызлыкка) алырга теләүче 
затларның гаризалары нигезендә анкета (әлеге Регламентка 4нче кушымта) тутырыла, алар 
махсуслаштырылган журналда теркәлә һәм шәхсән уллыкка (кызлыкка) алуга кандидатлар 
тарафыннан Казан шәһәренең Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 
министрлыгының уллыкка алу, опека һәм попечительлек үзәгенә «Уллыкка алу» 
республика мәгълүматлар банкына исәпкә кую өчен кертелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң өч эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчене уллыкка алучыга кандидат 
сыйфатында исәпкә кую. 

3.6. Дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат әзерләү. 
3.6.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече рөхсәт бирүдән баш тарту турында 

карар кабул ителгән очракта, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат проектын әзерли 
(алга таба – баш тарту турында хат).  

Баш тарту турында әзерләнгән хат проекты опека һәм попечительлек органы 
җитәкчесенә имзага җибәрелә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында хат проектына имзалауга җибәрү. 
3.6.2. Опека һәм попечительлек органы җитәкчесе баш тарту турында хат проектын 

имзалый һәм опека һәм попечительлек бүлеге белгеченә кире кайтара. 
Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында имзаланган хат. 
3.6.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүченең кул куелган 

көннән алып 3 көн эчендә кире кагу турында хат җиткерә. Бер үк вакытта гариза бирүчегә 
барлык документлар кире кайтарыла һәм карар өстеннән шикаять бирү тәртибе аңлатыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
турында хәбәр итү. 

 
4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 
4.1. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту гариза 

бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм юкка чыгару, дәүләт хезмәте 
күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, КФҮнең вазыйфаи затларының (КФҮ аша 
хезмәт күрсәтү шартларында), опека һәм попечительлек органнарының гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) һәм карарларына шикаятьләре булган мөрәҗәгатьләргә җаваплар әзерләү 
һәм карарлар кабул итүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 
тора:  

- дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

- билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган эш башкаруны тикшерү; 
- билгеләнгән тәртиптә дәүләт хезмәте күрсәтү процедураларының үтәлешен 

контроль тикшерү. 
Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр 

уздырганда дәүләт хезмәте күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләр) яки мөрәҗәгать итүченең 
конкрет мөрәҗәгате белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала. 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр кылуга һәм карарлар кабул итүгә контрольне 
гамәлгә ашыру максатларында, КФҮ, опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 



 

4.2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесе тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү буенча 
административ процедураларда билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы 
контрольдә тоту гамәлгә ашырыла. 

 4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге КФҮнең 
структур бүлекчәләре, опека һәм попечительлек органнары һәм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җаваплы башкаручы мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 
тикшермәгән һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдән нигезсез баш тарткан өчен җавап тота. 

 
5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 
 

5.1. Дәүләт  хезмәте  алучылар  дәүләт  хезмәте  бирүдә  катнашучы  КФҮ 
хезмәткәрләренең (хезмәт күрсәтү КФҮ аша башкарылган очракта), опека һәм 
попечительлек бүлегенең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына судка кадәр шикаять бирү 
хокукына ия. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә 
ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектлары норматив 
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру 
каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләр таләп итү;      

4) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре Федераль 
законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив 
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаса; 

6) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белән каралмаган түләү таләп итү; 

7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 
документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм ха-таларны төзәтүдән баш тартуы яисә 
мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 
тәртибен бозу; 

9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору һәм туктатып тору нигезләре әгәр 
дә федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган булса; 



 

10) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән беренчел баш тартканда аларның 
булмавы һәм (яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат, яисә 
муниципаль хезмәт күрсәтүне таләп итү. 

5.2. Язма формада шикаять кәгазьдә яисә электрон формада почта аша җибәрелергә 
мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә 
мөмкин. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү очрагында, шикаять КФҮ аша җибәрелә ала. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәренең мөрәҗәгать итүченең документларын кабул итүдән баш тартуы яисә 
җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдә яисә төзәтүләрнең билгеләнгән 
срогын бозу турында шикаять бирү очрагында - теркәлгән көннән соң биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә торган 

дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының яки муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать 
итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен 
телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш электрон 
почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр карарлары һәм гамәлләре (гамәл 
кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл 
кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 
документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәт алучысы тарафыннан имзалана. 
5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлек һәм хаталарны 
төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган 
акчаларны кире кайтару рәвешендә дә канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга 

калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма формада һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча 
электрон формада карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 
бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр 
турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм 
муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә алга таба башкарылырга 
тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 



 

5.9. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган очракта, мөрәҗәгать итүчегә 
кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул 
ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта, 
шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны 
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 

 
 
 
 
 

 
 



 

Россия Федерациясе территориясендә 
даими яшәүче Россия Федерациясе 
гражданнарына уллыкка алу мөмкинлеге 
турында бәяләмә бирү һәм уллыкка алуга 
кандидат буларак исәпкә кую буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентына 
1-нче кушымта 
 
 

                               
                                                                                                       
Түбән Кама муниципаль районы  
Башкарма комитетының  
опека һәм попечительлек бүлегенә 
______________________________________ 
______________________адресы буенча яшәүче 
______________________________________нан 
                               (ФИО тулысынча) 
Паспорт _________________________________ 
                           (сериясе, номеры, кем һәм кайчан биргән)  
______________________________________нан 
                                (ФИО тулысынча) 
Паспорт ______________________________ 
                          (сериясе, номеры, кем һәм кайчан биргән) 
телефон ____________________________ 

 
 

Гариза 
  
ФИО (тулысынча), туу датасы, адресы буенча теркәлгән:  
ФИО (тулысынча), туу датасы, адресы буенча теркәлгән: 
уллыкка алуга кандидат була алу турында бәяләмә бирүегезне һәм кандидат 

сыйфатында исәпкә куюыгызны үтенәбез. 
Ир белән хатын арасында никах теркәлгән (дата), фактик никах мөнәсәбәтләрендә 

(дата) торабыз. 
Безнең белән бергә яшиләр һәм теркәлгәннәр (гариза бирүче белән бергә яшәүче һәм 

теркәлгән барлык затлар, аларның туганлык дәрәҗәсе, алар арасындагы мөнәсәбәтләр 
күрсәтелә).     

Хатын (ФИО), белеме, эшлим (эш характерын  тасвирларга кирәк – хезмәт хакы 
күләмен күрсәтеп, даими/вакытлыча; әгәр мөрәҗәгать итүче эшләми икән – сәбәбен 
күрсәтергә), хөкем ителгәнлекнең юклыгы  (барлыгы) турында , пенсия күләме турында 
(әгәр ул бар икән) мәгълүмат күрсәтергә. 

Ир (ФИО), белеме, эшлим (эш характерын  тасвирларга кирәк – хезмәт хакы күләмен 
күрсәтеп, даими/вакытлыча; әгәр мөрәҗәгать итүче эшләми икән – сәбәбен күрсәтергә), 
хөкем ителгәнлекнең юклыгы  (барлыгы) турында , пенсия күләме турында (әгәр ул бар 
икән) мәгълүмат күрсәтергә. 

Матди мөмкинлекләр, торак шартлары, сәламәтлек торышы һәм эш үзенчәлеге безгә 
баланы уллыкка алырга мөмкинлек бирә 



 

 Алдагы никахлардан балалар булу турында, шулай ук балаларны тәрбияләү 
(балалар белән аралашу) тәҗрибәсе булу турында мәгълүмат күрсәтергә. 

Яшибез (торак урыны тасвирламасы бирелә, аерым яисә юк, аның мәйданы, 
торакның нинди булуы: дәүләт, муниципаль фондныкы яки шәхси милек).     

Өстәмә мәгълүмат( җимеш-яшелчә бакчасы, автотранспорт, йорт терлеге һ.б.). 
Баланы (балаларны) гаиләгә тәрбиягә алу өчен сәбәпләр. 

              Без баланы (балаларны) гаиләгә алырга телибез: (яшен, җенесен, сәламәтлек 
торышын, тышкы кыяфәтен, милләтен күрсәтергә). 

Без опека һәм попечительлек бүлеге тарафыннан РФ законнары нигезендә дөрес 
булмаган мәгълүмат биргән өчен җаваплылык турында кисәтелгән, опека һәм 
попечительлек бүлегенең шәхси мәгълүматларны эшкәртүе белән килешәбез. 

 
 

Дата____________________                                                   __________________________ 
                                                                                                        (мөрәҗәгать итүчеләрнең имзалары)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Россия Федерациясе территориясендә даими 
яшәүче Россия Федерациясе гражданнарына 
уллыкка алу мөмкинлеге турында бәяләмә 
бирү һәм уллыкка алуга кандидат буларак 
исәпкә кую буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
2-нче кушымта 

 
 

Россия Федерациясе гаилә законы билгеләгән башка формаларда балигъ булмаган 
гражданның опекуны яки попечителе булырга яисә ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 
балаларны гаиләгә тәрбиягә кабул итәргә теләк белдергән гражданның яшәү шартларын 

тикшерү акты 
 

Тикшерү датасы 20____ елның «____» _________________ 
Фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда),  тикшерү үткәрүче затның вазыйфасы   
______________________________________________________________________________. 
______________________________________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме 
______________________________________________________________________________ 

(булганда), туу датасы) 
яшәү шартларын тикшерү үткәрелде; 
шәхесне раслаучы документ: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(кайчан һәм кем тарафыннан бирелгән) 
яшәү урыны___________________________________________________________________ 

(теркәлү белән расланган яшәү урыны адресы) 
______________________________________________________________________________ 
вакытлыча булу урыны _________________________________________________________ 

(фактик яшәү урыны һәм тикшерү үткәрү адресы) 
______________________________________________________________________________ 
Белеме _______________________________________________________________________ 
Профессиональ эшчәнлек ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(адресын, биләгән вазыйфасын, эш телефонын күрсәтеп, эш урыны) 
__________________________________________________________ яшәгән торак мәйданы 
   (фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда)  
____________ кв. м тәшкил итә, ________________________бүлмәдән тора, һәр бүлмәнең 
зурлыгы: ________ кв.м, _____-_____ кв.м, ________ кв.м. ___катта _______ катлы йортта. 
Йортның сыйфаты  (кирпеч,  панельлы, агач  һәм  б.ш.;  нормаль хәлдә, тузган, аварияле;  
бүлмәләр коры, якты, аркылы үтеп йөри торган, тәрәзәләр саны 
һ.б.),__________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Йортны һәм торак мәйданны төзекләндерү (суүткәргеч, канализация, җылыту нинди,  
газ, ванна, лифт, телефон һ.б.):____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 



 

Торак мәйданның санитар-гигиена торышы (яхшы, канәгатьләнерлек, 
канәгатьләнмәслек)_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Бала өчен аерым бүлмә, почмак, уен өчен, йокы өчен урыннар булу 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Торак мәйданда яшиләр (билгеләнгән тәртиптә теркәлгән һәм фактик яшәүче): 
 

Фамилиясе,   
исеме,     

атасының 
исеме 

(булганда) 

Туган елы 
Эш урыны,   

вазыйфасы яки   
уку урыны 

Туганлык 
мөнәсәбәтләре 

Бу торак мәйданда 
кайсы вакыттан бирле 

яши 

     
     
     

 
Гражданның гаилә әгъзалары арасында булган мөнәсәбәтләр__________________________ 
                                                                                                                                       (гаилә әгъзалары 
_________________________________________________________________________ 

арасындагы мөнәсәбәтләр үзенчәлеге, балалар белән аралашу, балаларның үзара 
_________________________________________________________________________ 

аралашу үзенчәлекләре һ.б.) 
 Гражданның шәхси сыйфатлары (характер үзенчәлекләре, гомуми культурасы, балалар 
белән аралашу тәҗрибәсе һ.б.) ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 
Балигъ булмаган баланы гаиләгә алуга гражданның сәбәпләре ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
Тикшерүнең өстәмә мәгълүматлары _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
Россия Федерациясе гаилә законы билгеләгән башка формаларда балигъ булмаган 
гражданның опекуны яки попечителе булырга яисә ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 
балаларны гаиләгә тәрбиягә кабул итәргә теләк белдергән гражданның яшәү шартлары 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(канәгатьләнерлек/канәгатьләнмәслек, конкрет шартларны күрсәтеп) 
Тикшерү үткәргән затның имзасы_________________________________________________ 
 
______________________________  ____________________ ____________________ 
                 (опека һәм попечительлек                                           (имза)                              (Ф.И.О.) 
                       органы җитәкчесе) 
                                                            М.У. 

 



 

Россия Федерациясе территориясендә даими 
яшәүче Россия Федерациясе гражданнарына 
уллыкка алу мөмкинлеге турында бәяләмә 
бирү һәм уллыкка алуга кандидат буларак 
исәпкә кую буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
3-нче кушымта 

 
 
 

УЛЛЫККА АЛУЧЫ(ЛАР), ТӘРБИЯГӘ АЛУЧЫ АТА-АНА(ЛАР) БУЛУ МӨМКИНЛЕГЕ 
ТУРЫНДА БӘЯЛӘМӘ 

(КИРӘГЕНЕҢ АСТЫНА СЫЗАРГА) 
 
 №______       200___ елның «____»____________ 
 
Опека органы: _________________________________________________________________ 
Ирнең Ф.И.О. (тулысынча): ______________________________________________________ 
Туу датасы: ___________________________________________________________________ 
Хатынның Ф.И.О. (тулысынча): __________________________________________________ 
Туу датасы: ___________________________________________________________________ 
Яшәү (теркәлү) урыны: индекс____________________________________________________ 
Гаиләгә характеристика ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
составы, никахның дәвамлылыгы (булган очракта алдагы никахтан балалар булуны 
күрсәтергә); балалар белән аралашу тәҗрибәсе; гаилә әгъзалары арасында үзара 
мөнәсәбәтләр; якын туганнары булу һәм аларның уллыкка (кызлыкка) мөнәсәбәте; 
уллыкка (кызлыкка) алуга кандидатларның характер үзенчәлекләре;  ир белән хатынның 
берсе уллыкка (кызлыкка) алган очракта  ир белән хатынның  икенчесенең уллыкка 
(кызлыкка) алу ризалыгы булуын күрсәтергә)_______________________________________ 
Белеме һәм профессиональ эшчәнлеге  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Сәламәтлек торышы характеристикасы  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Сәламәтлекнең гомуми торышы, уллыкка (кызлыкка) алуга каршы килүче авыруларның булмавы  
Матди хәле ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

милек, хезмәт хакы күләме, башка төр керемнәр 
Уллыкка (кызлыкка) алуның сәбәпләре ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 



 

Бала кандидатурасы буенча уллыкка алучыларның теләкләре 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

җенес, яшь,  характер үзенчәлекләре, тышкы кыяфәт, үсешендә тайпылышлар булган баланы уллыкка (кызлыкка) 
алуга кандидатларның ризалыгы 

 
Гражданның уллыкка алуга кандидат(лар) була алу/була алмау турында бәяләмә 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

мөрәҗәгать итүче(ләр)нең фамилиясе, исеме, атасының исеме тулысынча 
______________________________________________________________________________                                                           

(Анкета тутыруга җаваплы затның вазыйфасы)                                                                   (Ф.И.О., имза, мөһер) 
 
 

Искәрмә. Бәяләмәнең төп нөсхәсе уллыкка алучыларга кандидатларга бирелә, 
күчермәсе уллыкка алучыларга кандидатлар делосында кала. Бәяләмә җирле үзидарә 
органы бланкында әзерләнә, аның җитәкчесе тарафыннан имзалана һәм мөһер белән 
раслана.  Бәяләмә Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2000 елның 29 мартындагы                        
275 номерлы карары (РФ законнары җыелмасы, 2000, № 15, 1590 ст.)  белән расланган 
Россия Федерациясе территориясендә балаларны уллыкка (кызлыкка) бирү һәм уллыкка 
алган гаиләләрдә аларның яшәү һәм тәрбия шартларын тикшереп тору кагыйдәләренең                 
6 пунктында каралган документлар нигезендә әзерләнә, һәм уллыкка алучыларга 
кандидатлар сыйфатында исәпкә кую өчен һәм бала сайлау өчен нигез булып тора. Исәпкә 
куелу датасы уллыкка алучыларга кандидатларны исәпкә алу журналында күрсәтелә. 
 



 

Россия Федерациясе территориясендә 
даими яшәүче Россия Федерациясе 
гражданнарына уллыкка алу мөмкинлеге 
турында бәяләмә бирү һәм уллыкка алуга 
кандидат буларак исәпкә кую буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентына 
4-нче кушымта 

 
БАЛАНЫ ҮЗ ГАИЛӘСЕНӘ ТӘРБИЯГӘ АЛЫРГА ТЕЛӘҮЧЕ  

ГРАЖДАНИН АНКЕТАСЫ 
 

1 бүлек (гражданин тутыра) 
 

 ГРАЖДАНИН ТУРЫНДА МӘГЪЛҮМАТЛАР (тутыру датасына) 
Ф.И.О.: ______________________________________________________________________ 
Җенес: _________________________________ Туу датасы:___________________________ 

                            число, ай, ел  
Туу урыны: ___________________________________________________________________ 
                                  паспорт буенча  республика, төбәк, өлкә, торак пункт  
Гражданлык: __________________________________________________________________.  
Гаилә хәле: ____________________________________________________________________ 
Яшәү урыны һәм / яки тору урыны (почта индексын күрсәтеп): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Телефон /факс номеры: _________________________________________________________ 

шәһәрара кодны күрсәтеп 
Шәхесне раслаучы документ: ____________________________________________________ 
документның төре, паспорт н/р 
Сериясе: ________________  №___________________ Бирү датасы: ____________________ 
кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән: 
______________________________________________________________________________ 
Уллыкка алучы / опекун (попечитель)/тәрбиягә алган ата-ана булу мөмкинлеге турында 
бәяләмә (чит ил гражданнары өчен – яшәү шартлары һәм уллыкка алучы булу мөмкинлеге 
турында бәяләмә)  ______________________________________________________________ 

орган атамасы 
Дата:  _____________________________. Номер: ___________________________________ 

 
Граждан уллыкка /опекага (попечительлеккә)/гаиләгә тәрбиягә алырга 

 теләгән бала (балалар) турында мәгълүмат  
(кирәклесенең астына сызарга) 

Җенес: __________________, яше  _________  ___________кадәр . 
Сәламәтлек торышы: ___________________________________________________________ 
Тышкы кыяфәте: күзләренең төсе: зәңгәр  чәчләренең төсе: коңгырт 

                 яшел                      җирән 
                 көрән            коңгырт сары 
                 соры            сары 
                 кара            караңгы коңгырт 

                                    караңгы 
                                    кара 



 

Башка теләкләр: _______________________________________________________________. 
Граждан баланы үз гаиләсенә тәрбиягә алырга теләгән төбәкләр: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

Анкетаны тутыру датасы  
Граждан имзасы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 бүлек (ата-ана каравыннан мәхрүм калган Балалар турында мәгълүматлар дәүләт банкы 
операторы тарафыннан тутырыла) 
Уллыкка, опека һәм попечительлеккә алу республика үзәге __________________________.                                        
Балалар турында мәгълүматлар дәүләт банкы операторы функцияләрен башкаручы орган 
атамасы 
Дәүләт банкында анкета номеры: 
______________________________________________________________________________ 
Региональ исәпкә кую датасы: 
______________________________________________________________________________ 
Анкетаны теркәгән хезмәткәрнең фамилиясе: 
______________________________________________________________________________ 
 

Үзе сайлаган баланы барып күрү өчен гражданга бирелә торган 
 учреждениеләргә җибәрү турында мәгълүмат һәм ул кабул иткән карар  

 
Баланың Ф.И.О.:_______________________________________________________________ 
Учреждение атамасы:___________________________________________________________ 
Җибәрүне бирү датасы: ________________________________________________________ 
Баланы гаиләсенә кабул итү турында яки мондый карардан баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп 
баш тарту турында билге:________________________________________________________ 
 
 

Тикшерде _________________________ 
Анкетаны алу датасы___________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Россия Федерациясе территориясендә даими 
яшәүче Россия Федерациясе гражданнарына 
уллыкка алу мөмкинлеге турында бәяләмә 
бирү һәм уллыкка алуга кандидат буларак 
исәпкә кую буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
5-нче кушымта 

 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтүнең гамәлләр эзлеклелеге БЛОК-СХЕМАСЫ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мөрәҗәгать итүчегә 
консультация бирү 

Мөрәҗәгать итүче 

Бәяләмә нигезендә 
белгеч гариза 

бирүчене исәпкә куя 
һәм аның 

мәгълүматларын 
«Гражданнар» ДМБна 

тапшыра 

Гариза һәм документларны кабул итү 

 Гариза бирүчегә уллыкка алу мөмкинлеге 
булу турында бәяләмә бирү яки баш тарту 
турында хат бирү 

Бирелгән документларны карау 

Белгеч ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында кирәкле соратулар 
ясый, баш тарту өчен нигез булмаган очракта, мөрәҗәгать итүченең 
яшәү урыны буенча чыгуны гамәлгә ашыра һәм торак-көнкүреш 
шартларын тикшерү актын төзи, бәяләмә проектын әзерли. 

 Баш тартуга 
нигезләр булганда, 
белгеч баш тарту 
турында хат әзерли 

 Опека һәм попечительлек бүлеге җитәкчесе 
бәяләмәне яки баш тарту турында хатны имзалый 



Россия Федерациясе территориясендә даими 
яшәүче Россия Федерациясе гражданнарына 
уллыкка алу мөмкинлеге турында бәяләмә 
бирү һәм уллыкка алуга кандидат буларак 
исәпкә кую буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
кушымта (белешмә) 

 
Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы һәм аны тапшыру буенча агымдагы контрольне 

гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар реквизитлары 
 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының  
опека һәм попечительлек бүлеге 

 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Бүлек башлыгы 8 (8555) 41-91-45 otdel.oip@tatar.ru 
 Бүлек  белгече 8 (8555) 41-98-46 Natalya.Shibaeva@tatar.ru 

 
 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
 

 
Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 8 (8555) 42-50-50 Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru 
Башкарма комитет Җитәкчесе 
урынбасары 

8 (8555) 42-38-05 Zamsoc.Nk@tatar.ru 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
20____елның «___» _______ 
______номерлы карарына 
13-нче кушымта 
 
 
 

Балигъ булмаганнарның күчемле мөлкәтен читләштерү буенча алыш-бирешләр ясауга 
алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты 

  
1. Гомуми нигезләмәләр 

 
1.1. Әлеге Регламент балигъ булмаганнарның күчемле мөлкәтен читләштерү буенча 

алыш-бирешләр ясауга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең стандартын 
һәм тәртибен билгели. 

1.2. Хезмәт  күрсәтүне  алучылар:  балигъ  булмаганнарның  күчемле  мөлкәтен 
читләштерү буенча алыш-бирешләр ясауга алдан рөхсәт алырга теләгән законлы вәкилләр 
ризалыгы белән эш итүче ундүрт яшькә җиткән Россия Федерациясенең балигъ булмаган 
гражданнары яки ундүрт яшькә җитмәгән балигъ булмаган балаларның законлы вәкилләре 
(алга таба – мөрәҗәгать итүчеләр). 

1.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
(алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
башкаручы – опекага алынган затларның теркәү урыны буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(алга таба – опека һәм попечительлек органы). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән Кама 
шәһәре, Төзүчеләр пр., 12. 

1.3.2. Опека  һәм  попечительлек  органының  урнашу  урыны:  Татарстан 
Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорты, 7-нче каб. 

Эш режимы:  
Дүшәмбе – 13.00-17.00. 
Пәнҗешәмбе – 8.00-12.00, 13.00-17.00. 
Җәмәгать транспорты белән «Кама» кунакханәсе тукталышына кадәр барырга. 
Керү ирекле. 
1.3.3 Белешмәләр өчен телефон.: 8(8555) 41-91-40. 
1.3.4. «Интернет» челтәрендә ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының рәсми сайты адресы: http://www.e-nkama.ru/. 
1.3.5. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
1) Татарстан  Республикасы  Түбән  Кама  муниципаль  районы  Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге бинасында урнашкан дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
мәгълүмати стендлар ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәре ярдәмендә: 
- ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында 

(http://www.e-nkama.ru/); 



 

3) гражданинның опека һәм попечительлек бүлегенә шәхси мөрәҗәгате вакытында; 
4) опека һәм попечительлек бүлегенә язмача мөрәҗәгать иткәндә; 
5)  КФҮдә (КФҮ аша хезмәт күрсәтү шартларында). 
1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге нигезләрдә башкарыла: 
1994 елның 30 ноябрендәге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы 

(беренче өлеш) (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 
1995 елның 29 декабрендәге 223-ФЗ номерлы Россия Федерациясенең Гаилә 

кодексы (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 01.01.1996, № 1, 16 ст.); 
 «Опека һәм попечительлек турында» 2008 елның 24 апрелендәге 48-ФЗ номерлы 

Федераль закон (алга таба – 48-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 28.04.2008, № 17, 1755 ст.); 

 «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»                                    
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының 2010 елның 2 августындагы                       
31-нче номерлы 4179 ст.); 

Татарстан Республикасы Гаилә кодексы (алга таба – ТР ГК)                                           
(2009 елның 16 гыйнварындагы 8 номерлы Татарстан Республикасы); 

 «Татарстан Республикасында опека һәм попечительлек органнары эшчәнлеген 
оештыру турында» 2004 елның 27 февралендәге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы (алга таба – 8-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнары 
норматив актлары җыентыгы, 26.05.2004, № 21); 

 «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә 
органнарына опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым 
дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы (алга таба – 7-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы,  
№ 60-61, 25.03.2008); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 
2010 елның 2 ноябрендәге 880-нче карары (алга таба – ТР МК 880 номерлы карары) 
(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм 
республика башкарма хакимияте органнары норматив актлары җыентыгы, 08.12.2010,               
№ 46,  2144 ст.; 20.12.2011, № 48,  2612 ст.; 25.05.2012, № 40, 1252 ст.); 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                              
2014 елның 18 февралендәге 5-нче номерлы карары белән расланган, Татарстан 
Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы (алга           
таба – Устав); 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                         
2015 елның 24 февралендәге 7 номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба –                
БК турында Нигезләмә); 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 2014 елның 15 августындагы боерыгы белән расланган Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм по-печительлек бүлеге турында 
нигезләмәсе (алга таба – опека бүлеге турында Нигезләмә). 

 1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 



 

- административ регламент – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 
органының административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм 
эзлеклелеген, аның структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи затлары арасында үзара 
хезмәттәшлек тәртибен, шулай ук дәүләт хакимияте башкарма органының физик яки 
юридик затлар (алга таба – дәүләт хезмәтләрен алучылар), дәүләт хакимиятенең һәм җирле 
үзидарәнең башка органнары, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә оешмалар белән 
үзара хезмәттәшлеген билгели торган норматив хокукый акт;  

- дәүләт хезмәте күрсәтү – гариза бирүчеләрнең Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә гариза 
бирүчеләр сораулары буенча гамәлгә ашырыла торган, Федераль законнар һәм Татарстан 
Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашырганда, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы, җирле үзидарә 
органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге; 

- дәүләт  хезмәтләре күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга таба – шикаять) – 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.1 кисәге белән каралган, дәүләт хезмәте 
күрсәтүче орган,  күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты, 
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, дәүләт хезмәткәре яисә оешмалар яисә аларның 
хезмәткәрләре тарафыннан әлеге мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүләре алганда,  
мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле тарафыннан мөрәҗәгать итүченең бозылган 
хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау  таләбе; 

- дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба – 
күпфункцияле үзәк) – дәүләт яисә муниципаль учреждениенең оештыру – хокукый 
формасында барлыкка килгән (шул исәптән автоном учреждение булып торган), 210-ФЗ 
номерлы Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыручы, шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы буенча 
электрон формада, вәкаләтле оешма; 

- «бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең «Дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 15.1 маддәсендә күрсәтелгән сорату яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында тиешле сорату белән бер тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң гамәлгә ашырыла 
торган дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү, ә дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар 
яки муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара хезмәттәшлек күпфункцияле 
үзәк тарафыннан мөрәҗәгать итүченең катнашыннан башка норматив хокукый актлар һәм 
үзара хезмәттәшлек турында килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган принцип. 

 
 

 
 
 



 

2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 
 

Стандарт таләпләре атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге 
Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 
таләпне билгеләүче норматив 

акт 
2.1.  Дәүләт хезмәте күрсәтү атамасы Балигъ булмаганнарның күчемле мөлкәтен читләштерү 

буенча алыш-бирешләр ясауга алдан рөхсәт бирү  
РФ ГК 28 ст. 
РФ ГК 37 ст. 
РФ Гаилә Кодексы 60 ст. 
48-ФЗ номерлы Федераль закон 
21 ст. 
122-ФЗ номерлы Федераль 
8-ТРЗ номерлы ТР законы 

2.2.  Хезмәт күрсәтүче орган 
атамасы 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(мөрәҗәгать итүченең яшәү урыны буенча) 

8-ТРЗ номерлы ТР законы 
7-ТРЗ номерлы ТР законы 
Устав, ТР ТКМР БК 
Нигезләмәсе,15.08.2014 

2.3.  Хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре Рөхсәт документы рәвешендә  балигъ булмаган баланыкы 
булган күчемле милекне читләштерү буенча алыш-
бирешләр ясауга алдан  рөхсәт. 
Хат рәвешендә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту. 

 РФ ГК 37 ст. 
 РФ Гаилә Кодексы 60 ст. 
48-ФЗ номерлы Федераль закон 
21 ст. 
8-ТРЗ номерлы ТР законы 

2.4. Хезмәт күрсәтү срогы Дәүләт хезмәте күрсәтүгә караган гражданнарның язмача 
мөрәҗәгатьләрен карау теркәлгәннән соң 15 көн эчендә 
гамәлгә ашырыла. 

48-ФЗ номерлы Федераль закон 
21 ст. 

2.5.  Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен, 
шулай ук гариза бирүче тарафыннан 
тапшырылырга тиешле дәүләт 
хезмәтләре күрсәтү өчен кирәкле 
һәм мәҗбүри булган хезмәтләр 
күрсәтү өчен законнар яисә башка 
норматив хокукый актлар нигезендә 

1. Бер ата-ананың (яки аларны алыштыручы затларның) 
һәм 14 яше тулган балигъ булмаган затның гаризасы (1нче 
кушымта). 
2. Ата-ананың (яки аны алыштыручы затның) паспорт 
күчермәсе. 
3. Баланың (балаларның) туу турында таныклыгы 
күчермәсе. 

 



 

кирәкле документларның тулы 
исемлеге. 
 

4. 14 яше тулган балигъ булмаган затның паспорт 
күчермәсе. 
5. Тартып алына торган күчемле мөлкәткә хокук 
билгеләүче документ. 
6. Хокукны дәүләт теркәве турында таныклык күчермәсе 
(булганда). 
7. Күчемле мөлкәткә техник паспорт күчермәсе. 
8. Мөрәҗәгать итү вакытына агымдагы елга күчемсез 
мөлкәткә бәяләү хакы 
9. Югалткан милек урынына сатып алына торган мөлкәткә 
документлар (хокук билгеләүче документлар, хокукны 
дәүләт теркәве турында таныклык (булган очракта), техник 
паспорт, мөлкәтне бәяләү хакын раслаучы документ) яки 
баланың читләштерелгән күчемле мөлкәт хакына тигез 
булган бәягә балигъ булмаган бала исеменә ачылган исәп-
хисап счетыннан өземтә. 
10. Банкта балигъ булмаган бала исеменә счет.  
Документларның күчермәләре, оригиналлар булганда, 1 
нөсхәдә бирелә; документларның нотариаль расланган 
күчермәләрен кабул итү мөмкин. 

2.6. Дәүләт органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм мөрәҗәгать 
итүче тәкъдим итәргә хокуклы 
башка оешмалар карамагында 
булган дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
норматив хокукый актлар нигезендә 
кирәкле документларның тулы 
исемлеге 

Балигъ булмаган затның теркәлү урыныннан йорт 
кенәгәсеннән өземтә 

 
 

 



 

2.7. Дәүләт хакимияте органнары 
һәм аларның структур бүлекчәләре 
исемлеге, аларны килештерү 
норматив хокукый актларда 
каралган очракларда, дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен таләп ителә һәм дәүләт 
хезмәте күрсәтүче башкарма 
хакимият органы тарафыннан 
гамәлгә ашырыла   

Дәүләт хезмәте күрсәтүен килештерү таләп ителми  

2.8. Хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш 
тарту өчен нигезләрнең тулы 
исемлеге 

Яшәү урыны булмаган урынга мөрәҗәгать итү  

2.9.  Хезмәт күрсәтүне туктатып 
тору яки бирүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге 

Баш тарту өчен нигез булып тора: 
- тапшырылган документларның әлеге административ ре-
гламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документлар исем-
легенә туры килмәве; 
- опекага алынган затның граждан һәм милек хокукларын 
кысу. 

 

2.10.  Хезмәт күрсәтүләр өчен алына 
торган дәүләт пошлинасы яки башка 
түләү алу тәртибе, күләме һәм 
нигезләре                     

Түләүсез нигездә бирелә  

2.11. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү алу тәртибе, 
күләме һәм нигезләре, шул исәптән 
мондый түләүне исәпләү 
методикасы турында мәгълүматны 
да кертеп   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

  



 

2.12. Дәүләт хезмәте күрсәтү 
турында сорату биргәндә һәм дәүләт 
хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен алганда 
чиратта көтүнең максималь вакыты                     

Мөрәҗәгать итүченең кабул итүне көтүнең (хезмәт 
күрсәтүне көтүнең) максималь срогы 15 минуттан 
артмаска тиеш. 
Дәүләт хезмәте күрсәтү алучыларның аерым категорияләре 
өчен чират билгеләнмәгән. 

 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең дәүләт 
хезмәте күрсәтү турында соравын 
теркәү вакыты        

Гариза кергән көнне               

2.14. Дәүләт хезмәте күрсәтелә 
торган биналарга таләпләр 

1. Гариза түбәндәге адрес буенча бирелә: 
Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорт, 8нче 
кабинет, опека һәм попечительлек бүлеге. 
2. Гариза бирүчеләрне кабул итү янгын системасы һәм 
янгын сүндерү си-стемасы белән җиһазландырылган 
бинада башкарыла. 
3. Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү бинасында бүлек 
белгеченең эш урыны электрон белешмә-хокукый 
системаларга керү мөмкинлеге булган шәхси компьютер 
һәм хезмәт күрсәтүне тулы күләмдә башкаруны оешты-
рырга мөмкинлек бирүче оргтехника белән 
җиһазландырыла. 
4. Документларны тутыру урыны урындыклар, өстәлләр 
белән җиһазлан-дырыла һәм документлар тутыру 
үрнәкләре белән тәэмин ителә. 
5. Инвалидларның дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына 
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә, шул исәптән 
объектларга киртәләрсез керү һәм алардан чыгу, шулай ук 
дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына керү макс-атларында 
объект буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү мөмкинлеге тәэмин 
ителә. 
6. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү тәртибе турында визуаль 
һәм мультимедиа мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен 

 



 

уңайлы урыннарда, шул исәптән инвалидларның 
чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла. 

2.15. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
һәркем өчен мөмкин булуы һәм 
сыйфаты күрсәткечләре 

Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы 
күрсәткечләре булып тора: 
бинаның җәмәгать транспортына якын зонасында 
урнашуы; 
кирәкле сандагы белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 
документлар кабул ителә торган биналар булу; 
мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәренең 
мәгълүмати ресурсларда, Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләрнең бердәм порталында хезмәт күрсәтү 
ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат 
булу;  
башка затлар белән беррәттән хезмәт күрсәтүе алучы 
инвалидларга комачаулаучы киртәләрне җиңеп чыгарга 
ярдәм күрсәтү. 
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 
булмау белән характерлана: 
мөрәҗәгать итүчеләрдән документлар кабул иткәндә һәм 
биргәндә чират булмау; 
муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 
муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 
хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 
карата шикаять; 
муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 
хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 
игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 
Муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорау биргәндә һәм 
муниципаль хезмәт нәтиҗәсе алган очракта муниципаль 
хезмәт күрсәтүче вазыйфаи затның һәм мөрәҗәгать 
итүченең бер тапкыр үзара хезмәттәшлеге күздә тотыла. 

 



 

Хезмәттәшлекнең озынлыгы регламент белән билгеләнә. 
2.16. Электрон формада дәүләт 
хезмәте күрсәтү үзенчәлекләре 

Электрон формада дәүләт хезмәте күрсәтелми  



3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм үтәү 
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр 

 
3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау. 
3.1.1. Балигъ  булмаганнарның  күчемле  мөлкәтен  читләштерү  буенча  алыш-

бирешләр ясауга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге 
процедураларны үз эченә ала:  

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 
2) гариза һәм документларны кабул итү (әлеге регламентның 2.5. п. кара); 
3) тәкъдим ителгән документларны карау; 
4) балигъ булмаганнарның күчемле мөлкәтен читләштерү буенча алыш-бирешләр 

ясауга алдан рөхсәт бирүне әзерләү яки баш тарту турында хат;   
4) гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләрен бирү; 
5) мөрәҗәгать итүчегә нигез булган очракта дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 

турында хат бирү. 
3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелеге блок-схемасы                    

3-нче кушымтада күрсәтелгән. 
3.2. Консультация бирү. 
Мәгълүмат бирү һәм консультация процедуралары кысаларында гражданнарга 

консультация бирү һәм мәгълүмат бирү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- дәүләт хезмәте күрсәтү шартларын һәм тәртибен җайга салучы норматив хокукый 
актлар турында мәгълүмат бирә; 

- балигъ булмаганнарның күчемле мөлкәтен читләштерү буенча алыш-бирешләр 
ясауга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе белән опекага алынган 
затның хокуклы вәкилен таныштыра; 

- балигъ булмаганнарның күчемле мөлкәтен читләштерү буенча алыш-бирешләр 
ясауга алдан рөхсәт бирү  өчен кирәкле документлар исемлеген тәкъдим итә. 

Консультация гариза бирүченең мөрәҗәгать итү көнендә телдән үткәрелә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителгән документның составы, формасы һәм 

хезмәтләр күрсәтү алуның башка мәсьәләләре буенча консультация. 
Консультация бирү һәм мәгълүмат бирү буенча административ процедураларның 

гомуми срогы – 15 минут. 
3.3. Гариза һәм документларны кабул итү. 
3.3.1.  Мөрәҗәгать итүче, 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны теркәп, шәхсән 

гариза бирә. 
Гариза һәм документларны кабул итү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 

белгече: 
- гражданның шәхесен, опекага алынган затның яшәү урынын ачыклый; 
- опекун (попечитель) тарафыннан бирелгән кирәкле документларның булуын 

тикшерә. Кирәкле документлар булмаган очракта, документларны бирергә тәкъдим итә. 
Әгәр гариза бирүче документларын кабул итүне таләп итә икән, документлар кабул ителә; 

- документлар пакетын формалаштыра. 
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән, теркәлгән документлар. 
Гамәлләр үтәүнең максималь срогы 15 минут. 
Әлеге Регламентның 2.8. пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш 

тартуга нигез булмаганда, опека һәм попечительлек бүлеге белгече, КФҮ (КФҮ аша хезмәт 
күрсәтү шарты белән) мөрәҗәгать итүчегә гариза һәм документларны кабул итү, керү 



 

номеры бирелү турында хәбәр итә, шуннан соң әлеге Регламентның 3.4. пунктчасында 
каралган процедуралар гамәлгә ашырыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән вакыттан алып бер 
көн эчендә 15 минутта гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән гариза һәм документлар, гражданнарны 
кабул итү журналында теркәү язуы. 

Гражданнарга консультация һәм мәгълүмат бирүне гамәлгә ашыручы белгеч 
конфиденциаль мәгълүматны исәпкә алып уздырылган консультациянең тулылыгы, 
грамотлылыгы һәм аңлаешлылыгы өчен шәхси җаваплылык тота. 

3.4. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүче биргән документларда 
булган мәгълүматларны тикшерә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм рөхсәт әзерләү яки баш 
тарту турында карар кабул итү. 

3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара соратулар 
формалаштыру һәм җибәрү. 

3.5.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече тапшырылган документлар нигезендә 
балигъ булмаганнарның күчемле мөлкәтен читләштерү буенча алыш-биреш ясауга алдан 
рөхсәт бирү проектын әзерли һәм аны опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә 
килештерү һәм раслауга җибәрә яки тиешле раслау белән баш тарту турында хат әзерли. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: балигъ булмаганнарның күчемле мөлкәтен алу буенча 
алыш-бирешләр ясауга алдан рөхсәт яки 3.7. пункт нигезендә әзерләнгән хезмәт 
күрсәтүдән баш тарту турында хат. 

3.6. Гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе бирү. 
3.6.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече, кул куелган боерыкны алгач, аны 

терки һәм мөрәҗәгать итүче кулына тапшыра. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.4. пунктчасында каралган 

процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 
3.7. Гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат бирү. 
3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече рөхсәт бирүдән бирүдән баш тарту 

турында карар кабул ителгән очракта, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат проектын 
әзерли.  

Баш тарту турында әзерләнгән хат проекты опека һәм попечительлек органы 
җитәкчесенә имзалауга җибәрелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар баш тарту өчен нигезләрне 
ачыклау вакытыннан алып биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында хат проектын имзалауга җибәрү. 
3.7.2. Опека һәм попечительлек органы җитәкчесе баш тарту турында хатны 

имзалый һәм опека һәм попечительлек бүлеге белгеченә кире кайтара. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар бер эш көне эчендә гамәлгә 

ашырыла.  
Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында имзаланган хат. 



 

3.7.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүчегә кул куелган көннән 
алып бер эш көне эчендә баш тарту турында хатны җиткерә. Бер үк вакытта мөрәҗәгать 
итүчегә карарга шикаять бирү тәртибе аңлатыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.7.2. пунктчасы белән каралган 
процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
турында хәбәр итү. 

 
4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 
4.1. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту гариза 

бирүчеләрнең хокукла-рын бозу очракларын ачыклау һәм юкка чыгару, дәүләт хезмәте 
күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, КФҮнең вазыйфаи затларының (КФҮ аша 
хезмәт күрсәтү шартларында), опека һәм попечительлек органнарының гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) һәм карарларына шикаятьләре булган мөрәҗәгатьләргә җаваплар әзерләү 
һәм карарлар кабул итүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 
тора:  

- дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

- билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган эш башкаруны тикшерү; 
- билгеләнгән тәртиптә дәүләт хезмәте күрсәтү процедураларының үтәлешен 

контроль тикшерү. 
Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр 

уздырганда дәүләт хезмәте күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләр) яки мөрәҗәгать итүченең 
конкрет мөрәҗәгате белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала. 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр кылуга һәм карарлар кабул итүгә контрольне 
гамәлгә ашыру максатларында, КФҮ, опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесе тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү буенча 
административ процедураларда билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы 
контрольдә тоту гамәлгә ашырыла. 

 4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге КФҮнең 
структур бүлекчәләре, опека һәм попечительлек органнары һәм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җаваплы башкаручы мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 
тикшермәгән һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдән нигезсез баш тарткан өчен җавап тота. 

 
5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 
 
5.1. Дәүләт хезмәте алучылар дәүләт хезмәте бирүдә катнашучы КФҮ 

хезмәткәрләренең (хезмәт күрсәтү КФҮ аша башкарылган очракта), опека һәм 



 

попечительлек бүлегенең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына судка кадәр шикаять бирү 
хокукына ия. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә 
ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектлары норматив 
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру 
каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләр таләп итү;      

4) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре Федераль 
законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив 
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаса; 

6) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белән каралмаган түләү таләп итү; 

7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 
документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә 
мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 
тәртибен бозу; 

9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору һәм туктатып тору нигезләре әгәр 
дә федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган булса; 

10) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән беренчел баш тартканда аларның 
булмавы һәм (яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат, яисә 
муниципаль хезмәт күрсәтүне таләп итү. 

5.2. Язма формада шикаять кәгазьдә яисә электрон формада почта аша җибәрелергә 
мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә 
мөмкин. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү очрагында, шикаять КФҮ аша җибәрелә ала. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәренең мөрәҗәгать итүченең документларын кабул итүдән баш тартуы яисә 
җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдә яисә төзәтүләрнең билгеләнгән 
срогын бозу турында шикаять бирү очрагында - теркәлгән көннән соң биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә торган 

дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының яки муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать 
итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен 



 

телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш электрон 
почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр карарлары һәм гамәлләре (гамәл 
кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл 
кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган                         
документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәт алучысы тарафыннан имзалана. 
5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлек һәм хаталарны 
төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган 
акчаларны кире кайтару рәвешендә дә канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга 

калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма формада һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча             
электрон формада карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән             
бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр 
турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм 
муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә алга таба башкарылырга 
тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган очракта, мөрәҗәгать итүчегә 
кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул                
ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.10. Шикаятьне  карау  барышында  яисә  карап  тикшерү  нәтиҗәләре  буенча                         
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта, 
шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны 
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 

 
 
 
 
 

 
 



 

Балигъ булмаганнарның күчемле мөлкәтен 
читләштерү буенча алыш-бирешләр ясауга 
алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентына 
1-нче кушымта 

 
 
 
____________________________________ 
паспорт_____________________________ 
____________________________________, 
____________________________________ 
_________________адресы буенча яшәүче,  
телефон: ____________________________ 
граждан_____________________________ 
                                  (Ф.И.О.) 
____________________________________ 
 

ГАРИЗА 
 
 Түбәндәгеләрдән торган күчемле милекне сатуга (алыштыруга) рөхсәт бирүегезне үтенәм:  

___________________________________________________________________________. 
Милекнең техник характеристикалары: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ милекнең бәяләү хакы: 
___________________________________________________________________________, 

милекче булып балигъ булмаган балалар тора:  
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
___________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________нигезендә. 
                                            (закон буенча мираска хокук турында таныклык һ.б.)  
Югалтылган милек урынына бала (балалар) счетына_______________________________ 
сум күләмендә сумма кертелә яки сатып алына______________________________________ 
____________________________________________________________________________  
Балигъ булмаган бала(лар)ның хокуклары кысылмый. 
Балигъ булмаганнарның шәхси мәгълүматлары белән эшләргә ризалык бирәм. 
 
Өстәмә мәгълүмат: ___________________________________________. 
  
 
 ______________________                                                            ________________________ 
               (дата)          (имза) 

 
 
 
 
 
 



 

Балигъ булмаганнарның күчемле 
мөлкәтен читләштерү буенча  
алыш-бирешләр ясауга алдан рөхсәт 
бирү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ 
регламентына 
2-нче кушымта 

 
 
 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы һәм аны тапшыру буенча агымдагы контрольне 
гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар реквизитлары 

 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының  
опека һәм попечительлек бүлеге 

 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Бүлек башлыгы 8 (8555) 41-91-45 otdel.oip@tatar.ru 
 Бүлек  белгече 8 (8555) 41-91-40 Olga.Minenkova@tatar.ru 

 
 
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 

 
Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 8 (8555) 42-50-50 Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru 
Башкарма комитет Җитәкчесе 
урынбасары 

8 (8555) 42-38-05 Zamsoc.Nk@tatar.ru 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Балигъ булмаганнарның күчемле 
мөлкәтен читләштерү буенча  
алыш-бирешләр ясауга алдан рөхсәт 
бирү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ 
регламентына 
3-нче кушымта 
 

 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтүнең гамәлләр эзлеклелеге БЛОК-СХЕМАСЫ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мөрәҗәгать итүче 

Опека һәм попечительлек органы хезмәткәре 
тарафыннан консультация бирү 

Гариза һәм документларны кабул итү 

Бирелгән документларны карау 

Баш тартуга нигезләр булмаганда, рөхсәт бирү 
әзерләү 

Нигезләр булганда, баш 
тарту турында хат әзерләү 

Опека һәм попечительлек бүлеге җитәкчесе рөхсәт бирүне яки баш тарту турында 
хатны имзалый 

Мөрәҗәгать итүчегә рөхсәтне яки  баш тарту турында хатны бирү 



 

Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019 елның 11-нче февраль 
51-нче номерлы карарына 
14-нче кушымта 

 
 
 
 

14 яше тулмаган баланың исемен һәм (яки) фамилиясен үзгәртүгә 
 рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең  

административ регламенты 
 

1. Гомуми нигезләмәләр 
 

1.1. Әлеге Регламент 14 яше тулмаган баланың исемен һәм (яки) фамилиясен 
үзгәртүгә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең   стандартын һәм тәртибен 
билгели (алга таба – дәүләт хезмәте күрсәтү). 

1.2. Хезмәт күрсәтүне алучылар: 14 яше тулмаган баланың исемен һәм (яки) 
фамилиясен үзгәртергә теләк белдергән   Россия Федерациясе гражданнары (алга таба – 
мөрәҗәгать итүчеләр). 

1.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
(алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
башкаручы – балигъ булмаган затларның теркәү урыны буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(алга таба – опека һәм попечительлек органы). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән Кама 
шәһәре, Төзүчеләр пр., 12. 

1.3.2. Опека  һәм  попечительлек  органының  урнашу  урыны:  Татарстан 
Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорты, 7-нче каб. 

Эш режимы:  
Дүшәмбе –  13.00 - 17.00. 
Пәнҗешәмбе – 8.00-12.00, 13.00-17.00. 
Җәмәгать транспорты белән «Кама» кунакханәсе тукталышына кадәр барырга. 
Керү ирекле. 
1.3.3 Белешмәләр өчен телефон.: 8(8555) 41-91-40. 
1.3.4. «Интернет» челтәрендә ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының рәсми сайты адресы: http://www.e-nkama.ru/. 
1.3.5. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
1) Татарстан  Республикасы  Түбән  Кама  муниципаль  районы  Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге бинасында урнашкан дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
мәгълүмати стендлар ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәре ярдәмендә: 
- ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында 

(http://www.e-nkama.ru/); 
3) гражданинның опека һәм попечительлек бүлегенә шәхси мөрәҗәгате вакытында; 



 

4) опека һәм попечительлек бүлегенә язмача мөрәҗәгать иткәндә; 
5)  КФҮдә (КФҮ аша хезмәт күрсәтү шартларында). 
1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге нигезләрдә башкарыла: 
1994 елның 30 ноябрендәге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы 

(беренче өлеш) (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 
1995 елның 29 декабрендәге 223-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Гаилә кодексы 

(алга таба – РФ ГК) («РФ законнары җыелмасы», 01.01.1996, № 1, 16 ст., «Российская 
газета», № 17, 27.01.1996); 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»                                     
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының 2010 елның 2 августындагы                           
31-нче номерлы 4179 ст.); 

   2009 елның 13 гыйнварындагы 4-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Гаилә 
кодексы (алга таба – ТР ГК) (2009 елның 16 гыйнварындагы 8 номерлы Татарстан 
Республикасы); 

«Татарстан Республикасында опека һәм попечительлек органнары эшчәнлеген 
оештыру турында» 2004 елның 27 февралендәге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы (алга таба – 8-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнары 
норматив актлары җыентыгы, 26.05.2004, № 21); 

 «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә 
органнарына опека һәм попечи-тельлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым 
дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы («Ватаным татарстан» 22.03.2008, № 54, Татарстан Республикасы,  
№ 60-61, 25.03.2008, Татарстан Дәүләт Советы ведомостьлары, № 3, март, 2008); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 
2010 елның 2 ноябрендәге 880-нче карары; 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                             
2014 елның 18 февралендәге 5-нче номерлы карары белән расланган, Татарстан 
Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы (алга               
таба – Устав); 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                             
2015 елның 24 февралендәге 7 номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба –                   
БК турында Нигезләмә); 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 2014 елның 15 августындагы боерыгы белән расланган Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм по-печительлек бүлеге турында 
нигезләмәсе (алга таба – опека бүлеге турында Нигезләмә). 

 - административ регламент – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 
органының административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм 
эзлеклелеген, аның структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи затлары арасында үзара 
хезмәттәшлек тәртибен, шулай ук дәүләт хакимияте башкарма органының физик яки 
юридик затлар (алга таба – дәүләт хезмәтләрен алучылар), дәүләт хакимиятенең һәм җирле 



 

үзидарәнең башка органнары, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә оешмалар белән 
үзара хезмәттәшлеген билгели торган норматив хокукый акт;  

- дәүләт хезмәте күрсәтү – гариза бирүчеләрнең Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә гариза 
бирүчеләр сораулары буенча гамәлгә ашырыла торган, Федераль законнар һәм Татарстан 
Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашырганда, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы, җирле үзидарә 
органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге; 

- дәүләт  хезмәтләре күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга таба – шикаять) – 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.1 кисәге белән каралган, дәүләт хезмәте 
күрсәтүче орган,  күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты, 
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, дәүләт хезмәткәре яисә оешмалар яисә аларның 
хезмәткәрләре тарафыннан әлеге мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүләре алганда,  
мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле тарафыннан мөрәҗәгать итүченең бозылган 
хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау  таләбе; 

- дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба – 
күпфункцияле үзәк) – дәүләт яисә муниципаль учреждениенең оештыру – хокукый 
формасында барлыкка килгән (шул исәптән автоном учреждение булып торган),                      
210-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыручы, шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы 
буенча электрон формада, вәкаләтле оешма; 

- «бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең «Дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 15.1 маддәсендә күрсәтелгән сорату яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында тиешле сорату белән бер тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң гамәлгә ашырыла 
торган дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү, ә дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар 
яки муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара хезмәттәшлек күпфункцияле 
үзәк тарафыннан мөрәҗәгать итүченең катнашыннан башка норматив хокукый актлар һәм 
үзара хезмәттәшлек турында килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган принцип. 

 
 



2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 
 

Стандарт таләпләре атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге 
Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 

таләпне билгеләүче норматив 
акт 

2.1. Дәүләт хезмәте күрсәтү атамасы  14 яше тулмаган баланың исемен һәм (яки) 
фамилиясен үзгәртүгә рөхсәт бирү 

 РФ Гаилә Кодексы 59 ст. 
ТР Гаилә Кодексы 50 ст. 
8-ТРЗ номерлы ТР законы 

2.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүче орган 
атамасы 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетының 
опека һәм попечительлек бүлеге (мөрәҗәгать 
итүченең яшәү урыны буенча) 

РФ Гаилә Кодексы 59 ст. 
 ТР Гаилә Кодексы 50 ст. 
8-ТРЗ номерлы ТР законы 

2.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләре Баланың исемен һәм (яки) фамилиясен үзгәртүгә 
 рөхсәт бирү боерык формасында яисә хезмәт 
күрсәтүдән баш тарту турында хат 

 РФ Гаилә Кодексы 59 ст. 
ТР Гаилә Кодексы 50 ст. 
8-ТРЗ номерлы ТР законы; 

2.4. Дәүләт хезмәте күрсәтү срогы  Дәүләт хезмәте күрсәтүгә караган 
гражданнарның язмача мөрәҗәгатьләрен карау 
теркәлгәннән соң 18 көн эчендә гамәлгә 
ашырыла. 

 

2.5.  Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен, шулай 
ук гариза бирүче тарафыннан 
тапшырылырга тиешле дәүләт хезмәтләре 
күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган 
хезмәтләр күрсәтү өчен законнар яисә 
башка норматив хокукый актлар нигезендә 
кирәкле документларның тулы исемлеге. 

1. Балигъ булмаган затның фамилиясен (исемен) 
үзгәртү турында үтенеч белән бер ата-ананың 
гаризасы (1нче кушымта). 
2. Балигъ булмаган затның фамилиясен (исемен) 
үзгәртү турында икенче ата-ананың гаризасы 
(ризалыгы) (2нче кушымта). 
3. Баланың туу турында таныклыгы күчермәсе. 
4. Ата-аналарның паспорт күчермәләре. 
5.Ата-аналар баланың исемен һәм (яки) 
фамилиясен үзгәртүне сорый торган сәбәпләрне 
раслый торган документларның күчермәләре 
(аерылышу яки никах төзү турында таныклык, 

 



 

ата-аналарның яки аларның берсенең 
фамилиясен үзгәртү турында таныклыгы һ.б.) 
(булганда); 
6. 10 яшькә җиткән балигъ булмаган баланың 
гариза-ризалыгы (ирекле формада). 
Гариза нигезендә ата-ананың берсеннән генә 
рөхсәт алу өчен: 
- икенче ата-ананың булмавын яки ата-ана 
бурычларын үтәүдән аңлы рәвештә качуын 
раслаучы документ күчермәсе (25 номерлы 
формалы туу турында белешмә, икенче ата-
ананың үлеме турында таныклык күчермәсе, 6 
айдан артык алиментлар түләүдән баш тартуын 
раслаучы суд приставыннан белешмәсе, балага 
карата икенчесен ата-ана хокукыннан мәхрүм 
итү (чикләү) турында яки аны эшкә яраксыз дип 
тану турында суд карары, ата-ананың бала 
тәрбияләүдән һәм карап тотудан баш тартуын 
раслаучы документлар). 
Документларның күчермәләре, оригиналлар 
булганда, 1 нөсхәдә бирелә; документларның 
нотариаль расланган күчермәләрен кабул итү 
мөмкин. 

2.6  Дәүләт органнары, җирле үзидарә 
органнары һәм мөрәҗәгать итүче тәкъдим 
итәргә хокуклы башка оешмалар 
карамагында булган дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен норматив хокукый актлар 
нигезендә кирәкле документларның тулы 
исемлеге 

-  Балигъ булмаган затның теркәлү урыныннан 
йорт (һәр фатир буенча) кенәгәсеннән өземтә; 
- Эчке эшләр бүлегеннән икенче ата-анага 
карата эзләү эше турындагы белешмә. 
 

 



 

2.7. Дәүләт хакимияте органнары һәм 
аларның структур бүлекчәләре исемлеге, 
аларны килештерү норматив хокукый 
актларда каралган очракларда, дәүләт 
хезмәте күрсәтү өчен таләп ителә һәм 
дәүләт хезмәте күрсәтүче башкарма 
хакимият органы тарафыннан гамәлгә 
ашырыла   

Дәүләт хезмәте күрсәтүен килештерү таләп 
ителми 

 

2.8. Хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш тарту 
өчен нигезләрнең тулы исемлеге 

Балигъ булмаган затның теркәлү урыны 
булмаган урынга мөрәҗәгать итү 

 

2.9. Хезмәт күрсәтүне туктатып тору яки 
бирүдән баш тарту өчен нигезләрнең тулы 
исемлеге 

Баш тарту өчен нигезләр: 
- тапшырылган документларның әлеге 
административ регламентның 2.5 пунктында 
күрсәтелгән документлар исемлегенә туры 
килмәве; 
- опекага алынган затның граждан һәм милек 
хокукларын кысу 
 

 

2.10. Дәүләт хезмәте күрсәтүләр өчен 
алына торган дәүләт пошлинасы яки башка 
түләү алу тәртибе, күләме һәм нигезләре                     

Дәүләт хезмәте күрсәтү түләүсез нигездә бирелә  

2.11. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле 
һәм мәҗбүри булган хезмәт күрсәтүләр 
өчен түләү алу тәртибе, күләме һәм 
нигезләре, шул исәптән мондый түләүне 
исәпләү методикасы турында мәгълүматны 
да кертеп   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп 
ителми 

 

2.12. Дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
сорату биргәндә һәм дәүләт хезмәте 
күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратта 

Мөрәҗәгать итүченең кабул итүне көтүнең 
(хезмәт күрсәтүне көтүнең) максималь срогы 15 
минуттан артмаска тиеш. 

 



 

көтүнең максималь вакыты                     Дәүләт хезмәте күрсәтү алучыларның аерым 
категорияләре өчен чират билгеләнмәгән. 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында соравын теркәү вакыты        

Гариза кергән көнне               

2.14. Дәүләт хезмәте күрсәтелә торган 
биналарга таләпләр 

1. Гариза түбәндәге адрес буенча бирелә: 
Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а 

йорт, 8-нче кабинет, опека һәм попечительлек 
бүлеге. 

2. Гариза бирүчеләрне кабул итү янгын 
системасы һәм янгын сүндерү системасы белән 
җиһазландырылган бинада башкарыла. 

3. Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү 
бинасында бүлек белгеченең эш урыны 
электрон белешмә-хокукый системаларга керү 
мөмкинлеге булган шәхси компьютер һәм 
хезмәт күрсәтүне тулы күләмдә башкаруны 
оештырырга мөмкинлек бирүче оргтехника 
белән җиһазландырыла. 

4. Документларны тутыру урыны урындыклар, 
өстәлләр белән җиһазландырыла һәм 
документлар тутыру үрнәкләре белән тәэмин 
ителә. 

5. Инвалидларның дәүләт хезмәтләре күрсәтү 
урынына тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин 
ителә, шул исәптән объектларга киртәләрсез 
керү һәм алардан чыгу, шулай ук дәүләт 
хезмәтләре күрсәтү урынына керү 
максатларында объект буенча мөстәкыйль 
хәрәкәт итү мөмкинлеге тәэмин ителә. 
6. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү тәртибе турында 
визуаль һәм мультимедиа мәгълүматы гариза 

 



 

бирүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул исәптән 
инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен 
исәпкә алып урнаштырыла. 

2.15. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең һәркем 
өчен мөмкин булуы һәм сыйфаты 
күрсәткечләре 

Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин 
булуы күрсәткечләре булып тора: 

бинаның җәмәгать транспортына якын 
зонасында урнашуы; 

кирәкле сандагы белгечләр, шулай ук гариза 
бирүчеләрдән документлар кабул ителә торган 
биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» 
челтәренең мәгълүмати ресурсларда, Дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталында 
хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм сроклары 
турында тулы мәгълүмат булу; 

башка затлар белән беррәттән хезмәт 
күрсәтүе алучы инвалидларга комачаулаучы 
киртәләрне җиңеп чыгарга ярдәм күрсәтү. 

  Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты 
түбәндәгеләр булмау белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләрдән документлар кабул 
иткәндә һәм биргәндә чират булмау; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 
муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) карата шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 
хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата 
әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата 
шикаятьләр. 

 

 



 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорау 
биргәндә һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 
алган очракта муниципаль хезмәт күрсәтүче 
вазыйфаи затның һәм мөрәҗәгать итүченең бер 
тапкыр үзара хезмәттәшлеге күздә тотыла. 
Хезмәттәшлекнең озынлыгы регламент белән 
билгеләнә. 

2.16. Электрон формада дәүләт хезмәте 
күрсәтү үзенчәлекләре 

Электрон формада дәүләт хезмәте күрсәтелми  



 

3.  Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм үтәү 
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр 

 
3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау. 
3.1.1. 14 яше тулмаган баланың исемен һәм (яки) фамилиясен үзгәртүгә рөхсәт бирү 

буенча дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала:  
1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 
2) гариза һәм документларны кабул итү (әлеге регламентның 2.5. п. кара); 
3) 14 яше тулмаган баланың исемен һәм (яки) фамилиясен үзгәртүгә рөхсәт бирү 

бирүне әзерләү;   
4) гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләрен бирү; 
5) мөрәҗәгать итүчегә нигез булган очракта дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 

турында хат бирү. 
3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелеге блок-схемасы                  

4-нче кушымтада күрсәтелгән. 
3.2.  Консультация бирү 
Мәгълүмат бирү һәм консультация процедуралары кысаларында гражданнарга 

консультация бирү һәм мәгълүмат бирү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- дәүләт хезмәте күрсәтү шартларын һәм тәртибен җайга салучы норматив хокукый 
актлар турында мәгълүмат бирә; 

- 14 яше тулмаган баланың исемен һәм (яки) фамилиясен үзгәртүгә рөхсәт бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе белән мөрәҗәгать итүчене һәм аларның хокуклы 
вәкилен таныштыра; 

- 14 яше тулмаган баланың исемен һәм (яки) фамилиясен үзгәртүгә рөхсәт бирү өчен 
кирәкле документлар исемлеген тәкъдим итә. 

Консультация гариза бирүченең мөрәҗәгать итү көнендә телдән үткәрелә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителгән документның составы, формасы һәм 

хезмәтләр күрсәтү алуның башка мәсьәләләре буенча консультация. 
Консультация бирү һәм мәгълүмат бирү буенча административ процедураларның 

гомуми срогы – 15 минут. 
3.3.  Мөрәҗәгать итүче, 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны теркәп, шәхсән 

гариза бирә. 
Гариза һәм документларны кабул итү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 

белгече: 
- гражданның шәхесен, балигъ булмаган затның яшәү урынын ачыклый; 
- мөрәҗәгать итүче тарафыннан бирелгән кирәкле документларның булуын тикшерә. 

Кирәкле документлар булмаган очракта, документларны бирергә тәкъдим итә. Әгәр гариза 
бирүче документларын кабул итүне таләп итә икән, документлар кабул ителә; 

- документлар пакетын формалаштыра. 
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән, теркәлгән документлар 
Гамәлләр үтәүнең максималь срогы 15 минут. 
Әлеге Регламентның 2.8. пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш 

тартуга нигез булмаганда, опека һәм попечительлек бүлеге белгече, КФҮ (КФҮ аша хезмәт 
күрсәтү шарты белән) мөрәҗәгать итүчегә гариза һәм документларны кабул итү, керү 
номеры бирелү турында хәбәр итә, шуннан соң әлеге Регламентның 3.4. пунктчасында 
каралган процедуралар гамәлгә ашырыла. 



 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән вакыттан алып бер 
көн эчендә 15 минутта гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән гариза һәм документлар, гражданнарны 
кабул итү журналында теркәү язуы. 

3.4. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүче биргән документларда 
булган мәгълүматларны тикшерә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм рөхсәт әзерләү яки баш 
тарту турында карар кабул итү. 

3.5. Дәүләт  хезмәте  күрсәтүдә  катнашучы  органнарга  ведомствоара  соратулар 
формалаштыру һәм җибәрү. 

3.5.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече (мөрәҗәгать итүче белән алдан 
килештереп) электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша әлеге 
регламентның 2.6 пунктында каралган документлар бирү турында сорату җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүматлар бирү турында сорату. 
3.5.2. Дәүләт  хезмәте  күрсәтүдә  катнашучы  органнар  тарафыннан  опека  һәм 

попечительлек бүлеге соравы буенча автоматлаштырылган режимда башкарыла: 
- соратуны эшкәртү һәм соратылган мәгълүматларны эзләү; 
- соратып алына торган мәгълүматларның ведомствоара электрон хезмәттәшлеге 

аша формалаштыру, яисә, соратып алына торган мәгълүматлар булмаган очракта, соратып 
алына торган белешмәләр бирүдән баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, баш тарту турында 
хәбәр җибәрү. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар опека һәм попечительлек 
органнары соратулары кергән вакыттан алып 5 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: соратуга җавап яки әлеге Регламентның 2.6. пунктында 
күрсәтелгән мәгълүматлар бирүдән баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.6. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү 
3.6.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече тапшырылган документлар нигезендә 

14 яше тулмаган баланың исемен һәм (яки) фамилиясен үзгәртүгә рөхсәт бирү турында 
боерык проекты әзерли һәм аны опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә 
килештерүгә һәм раслауга җибәрә яки тиешле раслау белән баш тарту турында хат әзерли 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң биш эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: 14 яше тулмаган баланың исемен һәм (яки) фамилиясен 
үзгәртүгә рөхсәт бирү турында боерык, яисә 3.8. пункты нигезендә әзерләнгән хезмәт 
күрсәтүдән баш тарту турында хат. 

3.7. Гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе бирү. 
3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече, кул куелган боерыкны алгач, аны 

терки һәм мөрәҗәгать итүче кулына тапшыра. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.5.1. пунктчасында каралган 

процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү 
3.8. Гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат бирү. 



 

3.8.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече рөхсәт бирүдән бирүдән баш тарту 
турында карар кабул ителгән очракта, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат проектын 
әзерли.  

Баш тарту турында әзерләнгән хат проекты Татарстан Республикасы Түбән Кама 
муниципаль районы опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә имзалауга җибәрелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар баш тарту өчен нигезләрне 
ачыклау вакытыннан алып биш көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында хат проектын имзалауга җибәрү. 
3.8.2. Опека һәм попечительлек органы җитәкчесе баш тарту турында хатны 

имзалый һәм опека һәм попечительлек бүлеге белгеченә кире кайтара. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар бер эш көне эчендә гамәлгә 

ашырыла.  
Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында имзаланган хат. 
3.8.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүчегә кул куелган көннән 

алып бер эш көне эчендә баш тарту турында хатны җиткерә. Бер үк вакытта мөрәҗәгать 
итүчегә карарга шикаять бирү тәртибе аңлатыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.7.2. пунктчасы белән каралган 
процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
турында хәбәр итү. 

 
4.  Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 
4.1. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту гариза 

бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм юкка чыгару, дәүләт хезмәте 
күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, КФҮнең вазыйфаи затларының (КФҮ аша 
хезмәт күрсәтү шартларында), опека һәм попечительлек органнарының гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) һәм карарларына шикаятьләре булган мөрәҗәгатьләргә җаваплар әзерләү 
һәм карарлар кабул итүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 
тора:  

- дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

- билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган эш башкаруны тикшерү; 
- билгеләнгән тәртиптә дәүләт хезмәте күрсәтү процедураларының үтәлешен 

контроль тикшерү. 
Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр 

уздырганда дәүләт хезмәте күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләр) яки мөрәҗәгать итүченең 
конкрет мөрәҗәгате белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала. 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр кылуга һәм карарлар кабул итүгә контрольне 
гамәлгә ашыру максатларында, КФҮ, опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесе тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү буенча 
административ процедураларда билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы 
контрольдә тоту гамәлгә ашырыла. 



 

 4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге КФҮнең 
структур бүлекчәләре, опека һәм попечительлек органнары һәм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җаваплы башкаручы мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 
тикшермәгән һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдән нигезсез баш тарткан өчен җавап тота. 

 
5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 
 

5.1. Дәүләт  хезмәте  алучылар  дәүләт  хезмәте  бирүдә  катнашучы  КФҮ 
хезмәткәрләренең (хезмәт күрсәтү КФҮ аша башкарылган очракта), опека һәм 
попечительлек бүлегенең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына судка кадәр шикаять бирү 
хокукына ия. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә 
ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектлары норматив 
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру 
каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләр таләп итү;      

4) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре Федераль 
законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив 
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаса; 

6) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белән каралмаган түләү таләп итү; 

7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 
документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә 
мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 
тәртибен бозу; 

9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору һәм туктатып тору нигезләре әгәр 
дә федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган булса; 

10) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән беренчел баш тартканда аларның 
булмавы һәм (яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат, яисә 
муниципаль хезмәт күрсәтүне таләп итү. 



 

5.2. Язма формада шикаять кәгазьдә яисә электрон формада почта аша җибәрелергә 
мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә 
мөмкин. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү очрагында, шикаять КФҮ аша җибәрелә ала. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәренең мөрәҗәгать итүченең документларын кабул итүдән баш тартуы яисә 
җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдә яисә төзәтүләрнең билгеләнгән 
срогын бозу турында шикаять бирү очрагында - теркәлгән көннән соң биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә торган 

дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының яки муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать 
итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен 
телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш электрон 
почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр карарлары һәм гамәлләре (гамәл 
кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл 
кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 
документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәт алучысы, законлы вәкил тарафыннан 
имзалана. 

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлек һәм хаталарны 
төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаган акчаларны кире кайтару һ.б. 
форма рәвешендә дә канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
5.8. Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә 

соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма формада карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән 
җавап җибәрелә. 

5.9. Шикаять тулысынча яки өлешчә канәгатьләндерелгән очракта, Башкарма 
комитет җитәкчесе җитешсезлекләрне бетерү максатларында кабул ителергә тиешле 
чаралар билгели. 

Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта, 
шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны 
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 

5.10. Башкарма комитетның, шулай ук аның вазыйфаи затларының, КФҮнең һәм 
КФҮ хезмәткәрләренең карарларына, гамәлләренә (гамәл кылмауларына) мөрәҗәгать 



 

итүчеләр Россия Федерациясе законнары нигезендә суд тәртибендә шикаять бирергә 
хокуклы. 

 
 



 

14 яше тулмаган баланың исемен һәм (яки) 
фамилиясен үзгәртүгә  рөхсәт бирү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең  
административ регламентына  
1-нче кушымта 
 

 
___________________________________ 
 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

(тулы адрес) 
адресы буенча яшәүче 
телефон: ____________________________ 
паспорт:_____________________________ 

(сериясе, номеры, кем тарафыннан һәм кайчан 
бирелгән) 

_________________________________нан 
                      (Ф.И.О. тулысынча) 

 
гариза 

 
__________________ елны туган минем улым (кызым) фамилиясен (исемен) 

______________________________________________________________________________,  
балигъ булмаган баланың Ф.И.О. тулысынча 

 «________________________________________________________» фамилиясенә (исемгә) 
______________________________________________________________________________ 
                             (баланың фамилиясен (исемен) үзгәртүнең сәбәпләрен күрсәтеп)  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________ бәйле рәвештә үзгәртүегезне сорыйм. 

 
Балигъ булмаган(нар)ның хокуклары кысылмый. 
Минем шәхси мәгълүматлар белән эшләргә ризалык бирәм. 
 
20___ елның «___» _______________  ________________ 
                  (имза) 

  



 

14 яше тулмаган баланың исемен һәм (яки) 
фамилиясен үзгәртүгә 
 рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең  
административ регламентына  
2-нче кушымта 
 
 
___________________________________ 
 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

(тулы адрес) 
адресы буенча яшәүче 
телефон: ____________________________ 
паспорт:_____________________________ 

(сериясе, номеры, кем тарафыннан һәм кайчан 
бирелгән) 

_________________________________нан 
                      (Ф.И.О. тулысынча) 
 
 

 
гариза 

 
 
_________________________ елны туган минем улым (кызым) фамилиясен (исемен) 

______________________________________________________________________________,  
балигъ булмаган баланың Ф.И.О. тулысынча 

 «__________________________________________________ » фамилиясенә (исемгә) 
______________________________________________________________________________ 

                             (баланың фамилиясен (исемен) үзгәртүнең сәбәпләрен күрсәтеп)  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_________________________________________ бәйле рәвештә үзгәртүгә риза (риза түгел). 

 
Балигъ булмаган(нар)ның хокуклары кысылмый. 
Минем шәхси мәгълүматлар белән эшләргә ризалык бирәм. 
 
20___ елның «___» _______________  ________________ 
                   (имза) 
  

  



 

14 яше тулмаган баланың исемен һәм (яки) 
фамилиясен үзгәртүгә рөхсәт бирү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең  
административ регламентына  
3-нче кушымта 

 
 
 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы һәм аны тапшыру буенча агымдагы контрольне 
гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар реквизитлары 

 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының  
опека һәм попечительлек бүлеге 

 
Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Бүлек башлыгы 8 (8555) 41-91-45 otdel.oip@tatar.ru 
 Бүлек  белгече 8 (8555) 41-91-40 Olga.Minenkova@tatar.ru 

 
 
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Башкарма комитет Җитәкчесе 8 (8555) 42-50-50 Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru 
Башкарма комитет Җитәкчесе 
урынбасары 

8 (8555) 42-38-05 Zamsoc.Nk@tatar.ru 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

14 яше тулмаган баланың исемен һәм (яки) 
фамилиясен үзгәртүгә рөхсәт бирү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең  
административ регламентына  
4-нче кушымта 
 

 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтүнең гамәлләр эзлеклелеге БЛОК-СХЕМАСЫ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 Мөрәҗәгать итүче 

Мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү 

Гариза һәм документларны кабул итү 

Бирелгән документларны карау 

Нигезләр булганда, баш 
тарту турында хат әзерләү 

Баш тартуга нигезләр булмаганда, боерык 
проекты әзерли һәм аны килештерә 

Опека һәм попечительлек 
бүлеге җитәкчесе баш тарту 
турында хатны имзалый 

 Мөрәҗәгать итүчегә боерыкны яки  баш тарту турында хатны бирү 

Опека һәм попечительлек бүлеге 
җитәкчесе боерыкны имзалый 



 

Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019 елның 11-нче февраль 
51-нче номерлы карарына 
15-нче кушымта 

 
 

Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнар тарафыннан (түләүле һәм 
түләүсез шартларда) ятим балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга 

опека (попечительлек) билгеләү яки опекун (попечитель) булу мөмкинлеге турында 
бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты 

    
1.1. Әлеге Регламент Түбән Кама муниципаль районы территориясендә яшәүче 

гражданнарга Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнар 
тарафыннан (түләүле һәм түләүсез шартларда) ятим балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән 
мәхрүм калган балаларга опека (попечительлек) билгеләү яки опекун (попечитель) булу 
мөмкинлеге турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең стандартын һәм 
тәртибен билгели (алга таба – дәүләт хезмәте күрсәтү). 

1.2. Хезмәт күрсәтү алучылар: ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм 
калган балаларны гаиләгә тәрбиягә алырга теләгән Россия Федерациясе территориясендә 
даими яшәүче Россия Федерациясе гражданнары. 

1.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
(алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
башкаручы – балигъ булмаган затларның теркәү урыны буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(алга таба – опека һәм попечительлек органы). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән Кама 
шәһәре, Төзүчеләр пр., 12. 

1.3.2. Опека  һәм  попечительлек  органының  урнашу  урыны:  Татарстан 
Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорты, 7-нче каб. 

Эш режимы:  
Дүшәмбе – 13.00-17.00. 
Пәнҗешәмбе – 8.00-12.00, 13.00-17.00. 
Җәмәгать транспорты белән «Кама» кунакханәсе тукталышына кадәр барырга. 
Керү ирекле. 
1.3.3 Белешмәләр өчен телефон.: 8(8555) 41-91-40. 
1.3.4. «Интернет» челтәрендә ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының рәсми сайты адресы: http://www.e-nkama.ru/; 
1.3.5. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
1) Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге бинасында урнашкан дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
мәгълүмати стендлар ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәре ярдәмендә: 
- ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында 

(http://www.e-nkama.ru/); 

http://www.e-nkama.ru/


 

3) гражданинның  опека һәм попечительлек бүлегенә шәхси мөрәҗәгате вакытында; 
4) опека һәм попечительлек бүлегенә язмача мөрәҗәгать иткәндә; 
5)  КФҮдә (КФҮ аша хезмәт күрсәтү шартларында). 
1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге нигезләрдә башкарыла: 
1994 елның 30 ноябрендәге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы 

(беренче өлеш) (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 
1995 елның 29 декабрендәге 223-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Гаилә кодексы 

(алга таба – РФ ГК) («РФ законнары җыелмасы», 01.01.1996, № 1, 16 ст.); 
 «Опека һәм попечительлек турында» 2008 елның 24 апрелендәге 48-ФЗ номерлы 

Федераль закон (алга таба – 48-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 28.04.2008, № 17, 1755 ст.); 

 «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»                                    
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының 2010 елның 2 августындагы                            
31-нче номерлы 4179 ст.); 

 «Балигъ булмаганнарга карата опека һәм попечительлекне гамәлгә ашыруның 
аерым мәсьәләләре турында» 2009 елның 18 маендагы 423 номерлы РФ Хөкүмәте карары 
(алга таба – РФ Хөкүмәтенең 423 номерлы карары); 

2009 елның 13 гыйнварындагы 4-ТРЗ номерлы  Татарстан Республикасы Гаилә 
Кодексы (Татарстан Республикасы, 16.01.2009, № 8); 

 «Татарстан Республикасында опека һәм попечительлек органнары эшчәнлеген 
оештыру турында» 2004 елның 27 февралендәге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы (алга таба – 8-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнары 
норматив актлары җыентыгы, 26.05.2004, № 21); 

 «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә 
органнарына опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым 
дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы (алга таба – 7-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы,                  
№ 60-61, 25.03.2008, Татарстан Дәүләт Советы ведомостьлары, № 3, март, 2008, 212 ст.); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасының 
балигъ булмаганнарга карата опека һәм попечительлек эшчәнлеген гамәлгә ашыру буенча 
тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру тәртибен раслау турында» 2008 ел, 1 декабрь, 
843 номерлы карары (алга таба – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының                
843 номерлы карары); 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                             
2014 елның 18 февралендәге 5-нче номерлы карары белән расланган, Татарстан 
Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы (алга                   
таба – Устав); 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                            
2015 елның 24 февралендәге 7 номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба –                 
БК турында Нигезләмә); 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 2014 елның 15 августындагы боерыгы белән расланган Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм по-печительлек бүлеге турында 
нигезләмәсе (алга таба – опека бүлеге турында Нигезләмә). 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 



 

- опека – опека һәм попечительлек органы тарафыннан билгеләнгән гражданнар 
(опекуннар) опекага алынган затларның законлы вәкилләре булалар һәм алар исеменнән 
һәм аларның мәнфәгатьләрендә юридик яктан әһәмиятле барлык гамәлләр башкарган кече 
яшьтәге гражданнарны (ундүрт яшькә җитмәгән балигъ булмаган гражданны) урнаштыру 
формасы; 

- попечительлек – опека һәм попечительлек органы тарафыннан билгеләнгән 
граждан (попечитель) күрсәтелгән затлар тарафыннан үз хокукларын һәм бурычларын 
үтәгәндә ярдәм күрсәтергә, шулай ук аларны өченче затлар тарафыннан явыз ниятләрдән 
файдаланудан якларга тиеш булган ундүрт яшьтән унсигез яшькә кадәр балигъ булмаган 
гражданнарны урнаштыру формасы; 

- опека (попечительлек) түләүсез шартларда мөрәҗәгать итүче белән туганлык 
мөнәсәбәтләрендә торучы балигъ булмаган балалар өстеннән билгеләнә, бу баланы сайлау 
процедурасын төшереп калдыра; 

- опека (попечительлек) түләүле шартларда мөрәҗәгать итүче белән туганлык 
мөнәсәбәтләрендә тормаучы балигъ булмаган балалар өстеннән билгеләнә, бу исә бала 
сайлау процедурасын һәм опекага алынган балигъ булмаган балага карата түләүле 
шартларда  опека яки попечительлекне гамәлгә ашыру турында шартнамә төзү,  шул 
исәптән тәрбиягә бала алган гаилә (алга таба – тәрбиягә бала алган гаилә) турында 
шартнамә төзү, йә Россия Федерациясенең тиешле субъекты законнарында каралган 
очракларда – патронат гаилә турында шартнамә төзү процедурасын үз эченә ала; 

- административ регламент – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 
органының административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм 
эзлеклелеген, аның структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи затлары арасында үзара 
хезмәттәшлек тәртибен, шулай ук дәүләт хакимияте башкарма органының физик яки 
юридик затлар (алга таба – дәүләт хезмәтләрен алучылар), дәүләт хакимиятенең һәм җирле 
үзидарәнең башка органнары, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә оешмалар белән 
үзара хезмәттәшлеген билгели торган норматив хокукый акт;  

- дәүләт хезмәте күрсәтү – гариза бирүчеләрнең Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә гариза 
бирүчеләр сораулары буенча гамәлгә ашырыла торган, Федераль законнар һәм Татарстан 
Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашырганда, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы, җирле үзидарә 
органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге; 

- дәүләт  хезмәтләре күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга таба – шикаять) – 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.1 кисәге белән каралган, дәүләт хезмәте 
күрсәтүче орган,  күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты, 
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, дәүләт хезмәткәре яисә оешмалар яисә аларның 
хезмәткәрләре тарафыннан әлеге мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүләре алганда,  
мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле тарафыннан мөрәҗәгать итүченең бозылган 
хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау  таләбе; 

- дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба – 
күпфункцияле үзәк) – дәүләт яисә муниципаль учреждениенең оештыру – хокукый 
формасында барлыкка килгән (шул исәптән автоном учреждение булып торган),                       
210-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыручы, шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы 
буенча электрон формада, вәкаләтле оешма; 



 

- «бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең «Дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 15.1 маддәсендә күрсәтелгән сорату яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында тиешле сорату белән бер тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң гамәлгә ашырыла 
торган дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү, ә дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар 
яки муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара хезмәттәшлек күпфункцияле 
үзәк тарафыннан мөрәҗәгать итүченең катнашыннан башка норматив хокукый актлар һәм 
үзара хезмәттәшлек турында килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган принцип.



 

2.  Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 
 

Стандарт таләпләре атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге 
Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 

таләпне билгеләүче норматив 
акт 

2.1.  Хезмәт күрсәтү атамасы Ятим балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 
балаларга (түләүле һәм түләүсез шартларда) опека 
(попечительлек) билгеләү яки опекун (попечитель) булу 
мөмкинлеге турында бәяләмә бирү 

РФ ГК 31 ст. 
РФ Гаилә кодексы 145 ст. 
48-ФЗ номерлы Федераль закон 
11 ст. 
423 номерлы РФ Хөкүмәте 
карары 
ТР Гаилә кодексы 133 ст. 

2.2.Хезмәт күрсәтүче орган атамасы Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитеты 

48-ФЗ номерлы Федераль закон 
843 номерлы ТР МК карары 

2.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү 
нәтиҗәләренең тасвирламасы 

Опекун билгеләү турында карар (боерык); 
Гражданны опекун булырга теләк белдергән граждан 
буларак исәпкә кую өчен опекун булырга мөмкинлеге 
турында карар (бәяләмә); 
Балигъ булмаган балага карата опека һәм попечительлекне 
түләүле шартларда булдыру турында шартнамә (опека 
(попечительлек) түләүле шартларда). 

РФ ГК 
РФ Гаилә кодексы 
48-ФЗ номерлы Федераль закон 
423 номерлы РФ Хөкүмәте 
карары 
1716 номерлы РФ Хөкүмәте 
карары 

2.4.  Хезмәт күрсәтү срогы Опека (попечительлек) билгеләү яки опекун (попечитель) 
булу мөмкинлеге турында бәяләмә бирү гаризаны теркәгән 
көннән соң 17 эш көнендә гамәлгә ашырыла. 
Опека (попечительлек) турында шартнамә төзү опека һәм 
попечительлек органы тарафыннан опека (попечительлек) 
билгеләү турында Карар  (боерык) кабул ителгән көннән 
соң 10 көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

423 номерлы РФ Хөкүмәте 
карары 
1716 номерлы РФ Хөкүмәте 
карары 
 

2.5.  Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен, 
шулай ук гариза бирүче тарафыннан 
тапшырылырга тиешле дәүләт 

1. опекун итеп билгеләү турында гариза яки опекун 
(попечитель) булу мөмкинлеге турында бәяләмә бирү 
турында гариза (1-нче кушымта); 

РФ Гаилә кодексы 
423 номерлы РФ Хөкүмәте 
карары 



 

хезмәтләре күрсәтү өчен кирәкле 
һәм мәҗбүри булган хезмәтләр 
күрсәтү өчен законнар яисә башка 
норматив хокукый актлар нигезендә 
кирәкле документларның тулы 
исемлеге. 

2. түбәндәге документларны теркәп, паспорт яки шәхесне 
раслаучы башка документ: 
- опекун булырга теләк белдергән гражданның кыскача 
автобиографиясе; 
- соңгы 12 айда уртача хезмәт хакы күләмен һәм 
вазифасын күрсәтеп, опекун булырга теләк белдергән 
затның эш урыныннан белешмә, һәм (яки) күрсәтелгән 
затның керемен раслаучы башка документ яисә соңгы 12 
айда уртача хезмәт хакы күләмен һәм вазифасын күрсәтеп, 
опекун булырга теләк белдергән затның ире (хатыны) эш 
урыныннан белешмә һәм (яки) күрсәтелгән затның ире 
(хатыны) керемен раслаучы башка документ; 
- Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгы 
билгеләгән тәртиптә рәсмиләштерелгән ятим балалар һәм 
ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларны тәрбиягә яки 
патронат гаиләгә опекага (попечительлеккә), уллыкка 
(кызлыкка) алырга ниятли торган гражданнарның 
медицина тикшерүе нәтиҗәләре турында бәяләмә; 
- никах турындагы таныклык күчермәсе (опекун булырга 
теләк белдергән граждан никахта торса); 
- опекун булырга теләк белдергән, бала (балаларны) 
гаиләгә алырга теләгән гражданның аның белән бергә 
яшәүче 10 яшькә җиткән балаларның фикерен исәпкә 
алып, балигъ булган гаилә әгъзаларының язмача ризалыгы;  
- Россия Федерациясе Гаилә кодексының 127 
статьясындагы 6 пунктында билгеләнгән тәртиптә Россия 
Федерациясе территориясендә ата-ана тәрбиясеннән 
мәхрүм калган баланы үз гаиләсенә тәрбиягә алырга 
теләүче затларны әзерләүне узу турында таныклык 
күчермәсе (баланың якын туганнарыннан тыш, шулай ук 
уллыкка  алучылар булучы яки булып торган һәм аларга 

1716 номерлы РФ Хөкүмәте 
карары 
 



 

карата уллыкка алу гамәлдән чыгарылмаган һәм баланың 
опекуны (попечителе) булучы яки булып торган һәм аларга 
йөкләнгән бурычларны үтәүдән азат ителмәгән затлардан 
тыш). Әлеге таныклыкның формасы Россия Федерациясе 
Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан раслана. 
Әлеге пунктның 2 пунктында санап үтелгән документлар 
аларны биргән көннән ел дәвамында, ә сәламәтлек торышы 
турында медицина бәяләмәсе - 6 ай дәвамында гамәлдә. 

2.6.  Дәүләт органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм мөрәҗәгать 
итүче тәкъдим итәргә хокуклы 
башка оешмалар карамагында 
булган дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
норматив хокукый актлар нигезендә 
кирәкле документларның тулы 
исемлеге 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында белгеч 
тарафыннан соратып алына торган документлар: 
опекун булырга теләк белдергән гражданинның яшәү 
урыны буенча теркәлгән гражданнар турында 
мәгълүматлар; 
гражданда Россия Федерациясе Гаилә кодексының 146 
статьясындагы 1 пунктының өченче һәм дүртенче 
абзацларында күрсәтелгән хәлләр булмавын раслый торган 
белешмәләр; 
алынган пенсия, аның төре һәм күләме турында 
мәгълүматлар (керемнәр чыганагы мәҗбүри пенсия 
иминияте буенча иминият тәэминаты булган затлар өчен 
яки башка пенсия түләүләре); 
никах турындагы таныклык күчермәсе (опекун булырга 
теләк белдергән граждан никахта торса); 
Россия Федерациясе Гаилә кодексының 127 статьясындагы 
6 пунктында билгеләнгән тәртиптә Россия Федерациясе 
территориясендә ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 
баланы үз гаиләсенә тәрбиягә алырга теләүче затларны 
әзерләүне узу турында таныклык күчермәсе. 
Күрсәтелгән документлар опека һәм попечительлек бүлеге 
тарафыннан мөстәкыйль, мөрәҗәгать итүченең алдан 
ризалыгы белән, бирелә торган мәгълүматның 

423 номерлы РФ Хөкүмәте кара-
ры 
 



 

конфиденциальлеген саклау максатларында соратып 
алына. 

2.7. Дәүләт хакимияте органнары 
һәм аларның структур бүлекчәләре 
исемлеге, аларны килештерү 
норматив хокукый актларда 
каралган очракларда, дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен таләп ителә һәм дәүләт 
хезмәте күрсәтүче башкарма 
хакимият органы тарафыннан 
гамәлгә ашырыла   

Дәүләт хезмәте күрсәтүен килештерү таләп ителми  

2.8. Хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш 
тарту өчен нигезләрнең тулы 
исемлеге 

Мөрәҗәгать итүченең теркәлү урыны булмаган урынга 
мөрәҗәгать итү 

 

2.9.  Хезмәт күрсәтүне туктатып 
тору яки бирүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге 

1. Әгәр мөрәҗәгать итүче(ләр) түбәндәге категориягә 
караса:  
- ата-ана хокукыннан мәхрүм ителгән затлар; 
- шәхес тормышына һәм сәламәтлегенә, ирекләренә, наму-
сына һәм дәрәҗәсенә каршы (психиатрия стационарына 
законсыз урнаштыру, яла ягу һәм мәсхәрәләүдән тыш), 
шәхеснең җенси кагылгысызлыгына һәм җенси ирегенә, 
гаилә һәм балигъ булмаганнарга, халык сәламәтлегенә, 
иҗтимагый әхлаклылыкка, шулай ук иҗтимагый куркы-
нычсызлыкка каршы җинаять кылган өчен җинаять 
эзәрлекләвенә дучар ителгән яки хөкем ителгән затлар 
(реабилитацияләү нигезләре буенча җинаять эзәрлекләве 
туктатылган затлардан тыш); 
- авыр яки аеруча авыр җинаятьләр өчен хөкем ителү 
алынмаган яки хөкем ителү срогын үтеп бетермәгән 
затлар; 

РФ Гаилә кодексы 146 ст. 
423 номерлы РФ Хөкүмәте кара-
ры 



 

- хроник алкоголизм һәм наркомания белән авыручы 
затлар, опекун (попечитель) бурычларын үтәүдән азат 
ителгән затлар, ата-ана хокуклары чикләнгән затлар, ул-
лыкка алу аларның гаебе буенча юкка чыгарылган очракта, 
элеккеге уллыкка алучылар, шулай ук сәламәтлеге буенча 
(РФ СК 127 статьяның 1 пункты) бала тәрбияләү буенча 
вазыйфаларын башкара алмый торган затлар; 
- РФ гаилә кодексының 127 статьясының 6 пунктында бил-
геләнгән тәртиптә әзерлек узмаган затлар (баланың якын 
туганнарыннан тыш, шулай ук уллыкка алучылар булучы 
яки булып торган һәм аларга карата уллыкка алу гамәлдән 
чыгарылмаган һәм баланың опекуны (попечителе) булучы 
яки булып торган һәм аларга йөкләнгән бурычларны 
үтәүдән азат ителмәгән затлардан тыш);  
- әлеге өйләнешү рөхсәт ителгән дәүләт законнары ниге-
зендә никах дип танылган һәм теркәлгән бер җенес вәкил-
ләре арасында төзелгән берлектә торучы затлар, шулай ук 
күрсәтелгән дәүләт гражданнары булган һәм никахта бул-
маган затлар. 
2) алар нигезендә дәүләт хезмәте күрсәтү хокукы бил-
геләнә торган мөрәҗәгать итүче тарафыннан тулы булма-
ган (яки) дөрес булмаган мәгълүматларны тапшыру; 
3) тапшырылган документларның 2.5 пунктында күрсәтел-
гән документлар исемлегенә туры килмәве; 
4) балигъ булмаган баланы гаиләгә кабул итүгә кандидат-
ның якын туганнары риза түгел. 
Опеканы (попечительлекне) рәсмиләштерүдән баш тарту 
нигезләре: 
Дәүләт хезмәтен туктату өчен нигез юк. 

2.10. Хезмәт күрсәтүләр өчен алына 
торган дәүләт пошлинасы яки башка 

 Дәүләт хезмәте күрсәтү түләүсез нигездә бирелә  



 

түләү алу тәртибе, күләме һәм 
нигезләре                     
2.11.  Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү алу тәртибе, 
күләме һәм нигезләре, шул исәптән 
мондый түләүне исәпләү 
методикасы турында мәгълүматны 
да кертеп   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12. Дәүләт хезмәте күрсәтү 
турында сорату биргәндә һәм дәүләт 
хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен алганда 
чиратта көтүнең максималь вакыты                     

Мөрәҗәгать итүченең кабул итүне көтүнең (хезмәт 
күрсәтүне көтүнең) максималь срогы 15 минуттан 
артмаска тиеш. 
Дәүләт хезмәте күрсәтү алучыларның аерым категорияләре 
өчен чират билг 

 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең дәүләт 
хезмәте күрсәтү турында соравын 
теркәү вакыты        

Гариза кергән көнне               

2.14.  Дәүләт хезмәте күрсәтелә 
торган биналарга таләпләр 

1. Гариза түбәндәге адрес буенча бирелә: 
Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорт, 7-нче 
кабинет, опека һәм попечительлек бүлеге. 
2. Гариза бирүчеләрне кабул итү янгын системасы һәм 
янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган бинада 
башкарыла. 
3. Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү бинасында бүлек 
белгеченең эш урыны электрон белешмә-хокукый 
системаларга керү мөмкинлеге булган шәхси компьютер 
һәм хезмәт күрсәтүне тулы күләмдә башкаруны оешты-
рырга мөмкинлек бирүче оргтехника белән 
җиһазландырыла. 
4. Документларны тутыру урыны урындыклар, өстәлләр 
белән җиһазлан-дырыла һәм документлар тутыру 

 



 

үрнәкләре белән тәэмин ителә. 
5. Инвалидларның дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына 
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә, шул исәптән 
объектларга киртәләрсез керү һәм алардан чыгу, шулай ук 
дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына керү максатларында 
объект буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү мөмкинлеге тәэмин 
ителә. 
6. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү тәртибе турында визуаль 
һәм мультимедиа мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен 
уңайлы урыннарда, шул исәптән инвалидларның 
чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла. 

2.15.  Дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
һәркем өчен мөмкин булуы һәм 
сыйфаты күрсәткечләре 

Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы 
күрсәткечләре булып тора: 
бинаның җәмәгать транспортына якын зонасында 
урнашуы; 
кирәкле сандагы белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 
документлар кабул ителә торган биналар булу; 
мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәренең 
мәгълүмати ресурсларда, Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләрнең бердәм порталында хезмәт күрсәтү 
ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат 
булу;  
башка затлар белән беррәттән хезмәт күрсәтүе алучы 
инвалидларга комачаулаучы киртәләрне җиңеп чыгарга 
ярдәм күрсәтү. 
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 
булмау белән характерлана: 
мөрәҗәгать итүчеләрдән документлар кабул иткәндә һәм 
биргәндә чират булмау; 
муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 
муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

 



 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 
карата шикаять; 
муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 
хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 
игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 
Муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорау биргәндә һәм 
муниципаль хезмәт нәтиҗәсе алган очракта муниципаль 
хезмәт күрсәтүче вазыйфаи затның һәм мөрәҗәгать 
итүченең бер тапкыр үзара хезмәттәшлеге күздә тотыла. 
Хезмәттәшлекнең озынлыгы регламент белән билгеләнә. 
Күпфункцияле үзәктә хезмәт күрсәтелми. 

2.16.  Электрон формада дәүләт 
хезмәте күрсәтү үзенчәлекләр 

Электрон формада дәүләт хезмәте күрсәтелми  



 

3.  Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм үтәү 
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр 

 
3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау. 
3.1.1. Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнар тарафыннан 

(түләүле һәм түләүсез шартларда) ятим балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 
балаларга опека (попечительлек) билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү яки опекун 
(попечитель) булу мөмкинлеге турында бәяләмә бирү түбәндәге процедураларны үз эченә 
ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 
2) гариза (1-нче кушымта) һәм документларны кабул итү (әлеге регламентның 2.5. п. 

кара); 
3) дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара сорату 

формалаштыру һәм җибәрү; 
4) торак-көнкүреш шартларын тикшерү (2-нче кушымта); 
5) опекун (попечитель) була алу турында бәяләмә әзерләү; 
6) мөрәҗәгать итүчене опекун (попечитель) итеп билгеләү турында боерык әзерләү; 
7) гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләрен бирү; 
8) түләүсез шартларда балигъ булмаган балага карата опека һәм попечительлекне 

гамәлгә ашыру турында шартнамә төзү; 
9) мөрәҗәгать итүчегә нигез булган очракта дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 

турында хат бирү. 
3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелеге блок-схемасы 5-нче 

кушымтада күрсәтелг 
3.2.  Консультация бирү. 
Мәгълүмат бирү һәм консультация процедуралары кысаларында гражданнарга 

консультация бирү һәм мәгълүмат бирү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- дәүләт хезмәте күрсәтү шартларын һәм тәртибен җайга салучы норматив хокукый 
актлар турында мәгълүмат бирә; 

- Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнар тарафыннан 
(түләүле һәм түләүсез шартларда) ятим балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 
балаларга опека (попечительлек) билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү яки опекун 
(попечитель) булу мөмкинлеге турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү 
тәртибе белән мөрәҗәгать итүчене һәм аларның хокуклы вәкилен таныштыра; 

- конкрет затны опекун яки попечитель итеп билгеләү өчен кирәкле документлар 
исемлеген тәкъдим итә. 

Консультация гариза бирүченең мөрәҗәгать итү көнендә телдән үткәрелә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителгән документның составы, формасы һәм 

хезмәтләр күрсәтү алуның башка мәсьәләләре буенча консультация. 
Консультация бирү һәм мәгълүмат бирү буенча административ процедураларның 

гомуми срогы – 15 минут. 
Гражданнарга консультация һәм мәгълүмат бирүне гамәлгә ашыручы белгеч 

конфиденциаль мәгълүматны исәпкә алып уздырылган консультациянең тулылыгы, 
грамотлылыгы һәм аңлаешлылыгы өчен шәхси җаваплылык тота. 

3.3.  Гариза, документларны кабул итү. 
3.3.1. Мөрәҗәгать итүче, 2.6 пунктында күрсәтелгән документлардан тыш (гариза 

бирүче белән килешү буенча), 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны теркәп, гаризаны 



 

шәхсән бирә. 
3.3.2. Кабул итүне алып баручы опека һәм попечительлек бүлеге белгече мөрәҗәгать 

итүченең шәхесен, яшәү урынын ачыклый. 
Мөрәҗәгать итүченең шәхесен раслаучы документы яки гариза бирүче тиешле 

органга мөрәҗәгать итмәгән очракта, гариза һәм документлар кабул итүдән баш тарталар.  
Мөрәҗәгать итүченең шәхесе һәм тиешле органга мөрәҗәгатене расланган очракта, 

опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза һәм аңа кушып бирелә торган 
документларны кабул итә, шуннан соң әлеге Регламентның 3.3.3 пунктчасында каралган 
процедуралар гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән документлар. 
Гамәлләр тәүнең максималь вакыты 30 минут тәшкил итә. 
3.3.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүче биргән документларда 

булган мәгълүматларны тикшерә. 
Дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр булган очракта, опека һәм 

попечительлек бүлеге белгече баш тарту турында хат әзерли һәм гариза бирүчегә кул 
куелган көннән алып 2 көн эчендә мәгълүматын җиткерә. Бер үк вакытта гариза бирүчегә 
барлык документлар кире кайтарыла һәм карар өстеннән шикаять бирү тәртибе аңлатыла 
һәм әлеге Регламентның 3.9 пунктында каралган процедуралар гамәлгә ашырыла.  

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып бер 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм опека (попечительлек) 
билгеләү турында боерык яки баш тарту әзерләү турында карар кабул итү. 

3.4. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара соратулар 
формалаштыру һәм җибәрү. 

3.4.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече (мөрәҗәгать итүче белән алдан 
килештереп) электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша әлеге 
регламентның 2.6 пунктында каралган документлар бирү турында сорату җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүматлар бирү турында сорату. 
3.4.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнар тарафыннан опека һәм 

попечительлек бүлеге соравы буенча автоматлаштырылган режимда башкарыла: 
- соратуны эшкәртү һәм соратылган мәгълүматларны эзләү; 
- соратып алына торган мәгълүматларның ведомствоара электрон хезмәттәшлеге 

аша формалаштыру, яисә, соратып алына торган мәгълүматлар булмаган очракта, соратып 
алына торган белешмәләр бирүдән баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, баш тарту турында 
хәбәр җибәрү. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар опека һәм попечительлек 
органнары соратулары кергән вакыттан алып 5 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: соратуга җавап яки әлеге Регламентның 3.4. пунктында 
күрсәтелгән мәгълүматлар бирүдән баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.5. Мөрәҗәгать итүченең торак-көнкүреш шартларын тикшерү. 
3.5.1. Опекун булырга теләк белдергән гражданны балага опекун итеп билгеләү яки 

аны опекун булырга теләк белдергән граждан сыйфатында исәпкә кую максатыннан, опека 
һәм попечительлек бүлеге белгече мөрәҗәгать итүченең торак-көнкүреш шартларын, 
мотивларын, бала тәрбияләүгә сәләтен, мөрәҗәгать итүченең гаилә әгъзалары арасындагы 
мөнәсәбәтләрен тикшерә. Тикшерү нәтиҗәләре буенча гражданның тормыш шартларын 
тикшерү акты рәсмиләштерелә, ул тикшерү уздырган затларның имзалары белән раслана. 



 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар, опека бүлеге белгече соратып 
ала торган мәгълүматлар тиешле вәкаләтле органнар тарафыннан расланганнан соң, 3 эш 
көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Тикшерү акты опекун булырга теләк белдергән гражданның тормыш шартларын 
тикшергәннән соң 3 көн эчендә рәсмиләштерелә, тикшерү уздырган опека һәм 
попечительлек бүлегенең вәкаләтле белгече тарафыннан имзалана һәм опека һәм 
попечительлек бүлеге җитәкчесе тарафыннан раслана. 

Тикшерү акты 2 нөсхәдә рәсмиләштерелә, аларның берсе опекун булырга теләк 
белдергән гражданга акт расланганнан соң 3 көн эчендә җибәрелә, икенчесе опека һәм 
попечительлек бүлегендә саклана. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүченең торак-көнкүреш шартларын 
тикшерү акты, гариза бирүчегә бер нөсхә бирү. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүченең торак-көнкүреш шартларын 
тикшерү, бер нөсхәне мөрәҗәгать итүчегә бирү. 

3.6. Опека (попечительлек) билгеләү турында карар (боерык) әзерләү, опекун 
(попечитель) булу мөмкинлеге булу яки булмавы турында карар (бәяләмә). 

3.6.1. Тиешле вәкаләтле органнар тарафыннан опека органы белгече соратып алган 
мәгълүмат расланганнан соң 10 эш көне эчендә опека һәм попечительлек бүлеге белгече    
аны опекун булырга теләк белдергән граждан буларак исәпкә кую өчен нигез булып тора 
торган гражданның опекун булу мөмкинлеге булу турында опекун билгеләү турында карар 
(бәяләмә), карар (боерык) проектын әзерли, яисә баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп, 
опекун билгеләүдән баш тарту турында карар (гражданинның опекун булырга мөмкин 
булмавы турында) әзерли һәм опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә раслауга 
җибәрә. Опекун булу мөмкин булмавы турында бәяләмә әзерләү турында карар кабул 
ителгән очракта,  опека органы белгече 3.8 пунктына таяна. 

Гражданинның опекун (попечитель) булу мөмкинлеге турындагы бәяләмә аны 
биргән көннән соң 2 ел дәвамында гамәлдә була һәм законда билгеләнгән тәртиптә үзенең 
яшәү урыны буенча опека һәм попечительлек органына, үзенең теләге буенча башка опека 
һәм попечительлек органына яисә ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар турында 
мәгълүматлар дәүләт банкына опекун (попечитель) булырга теләгән гражданның 
мөрәҗәгать итүе өчен нигез булып тора. 

Процедураларның нәтиҗәсе: опекунны (попечительне) билгеләү турында карар 
(боерык), опекун (попечитель) булу мөмкинлеге булу яки булмавы турында карар 
(бәяләмә). 

3.6.2. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече карарның 3.6.1. пунктында каралган 
процедура тәмамланганнан соң өч көн эчендә бер нөсхәсен мөрәҗәгать итүчегә бирә. 
Тискәре нәтиҗә булган очракта опекун (попечитель) булырга мөмкин булмавы турында 
бәяләмәне шәхсән кулына тапшыра.  

Процедураларның нәтиҗәсе: опека билгеләү, опекун булу мөмкин яки мөмкин 
түгеллеге турында бәяләмә бирү. 

3.7. Гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе бирү. 
3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече, кул куелган карарны (боерыкны) 

алгач, аны терки. Опекунны билгеләү турындагы карар (боерык) аңа кул куелган көннән 
соң өч көн эчендә опека һәм попечительлек бүлеге белгече тарафыннан тапшырыла. 
Тискәре нәтиҗә булган очракта, шәхсән үз кулына баш тарту турында хат тапшырыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.7.1. пунктчасында каралган 
процедураны тәмамлаганнан соң өч эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

 



 

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен яки 3.8. 
пункты нигезендә баш тарту турында хат бирү. 

3.8. Мөрәҗәгать итүчегә опека (попечительлек) билгеләүдән баш тарту турында хат 
яки опекун (попечитель) булу мөмкинлеге булмау турында бәяләмә җибәрү. 

3.8.1. Опекун (попечитель) булу мөмкинлеге булмау турында бәяләмә бирү хакында 
карар кабул ителгән очракта, опекун (попечитель) булырга мөмкин булмавы турында 
бәяләмә проектын әзерли.  

Опекун (попечитель) булу мөмкинлеге булмау турында әзерләнгән бәяләмә опека 
һәм попечительлек органы җитәкчесенә имза салуга җибәрелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар баш тарту өчен нигезләрне 
ачыкланган вакыттан өч көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: опекун (попечитель) булу мөмкинлеге булмау турында 
имзаланган бәяләмә. 

3.8.2. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече опекун (попечитель) булу 
мөмкинлеге булмау турында бәяләмәне мөрәҗәгать итүчегә җиткерә. Бер үк вакытта 
гариза бирүчегә барлык документлар кире кайтарыла һәм карар өстеннән шикаять бирү 
тәртибе аңлатыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.8.1. яки 3.8.2. пунктчасында 
каралган процедураны тәмамлаганнан соң өч көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
турында хәбәр итү. 

3.9. Балигъ булмаган балаларга карата түләүле шартларда опека һәм 
попечительлекне гамәлгә ашыру турында шартнамә төзү. 

3.9.1. Опека (попечительлек) түләүле шартларда билгеләнгән очракта, опека һәм 
попечительлек бүлеге белгече балигъ булмаган балага карата түләүле шартларда опека һәм 
попечительлекне гамәлгә ашыру турында шартнамә төзи, шул исәптән тәрбиягә алган 
гаилә турында шартнамә төзи һәм опекун (попечитель) имзасын куйдыра.  

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.7.1. п. белән каралган 
процедураны тәмамлаганнан соң 5 көн эчендә гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: рәсмиләштерелгән һәм опекун (попечитель) имзалаган 
шартнамә. 

3.9.2. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече шартнамәгә опека һәм попечительлек 
органы җитәкчесенә кул куйдыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.9.1 пунктында каралган 
процедураны тәмамлаганнан соң 5 көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: төзелгән шартнамә. 
3.9.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече шартнамәнең 1 нөсхәсен мөрәҗәгать 

итүчегә 3.9.2 пунктында каралган процедура тәмамланган көннән соң 2 көн эчендә бирә.   
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә шартнамә тапшыру. 
 

4.  Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 
 
4.1. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту гариза 

бирүчеләрнең хокукла-рын бозу очракларын ачыклау һәм юкка чыгару, дәүләт хезмәте 
күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, КФҮнең вазыйфаи затларының (КФҮ аша 
хезмәт күрсәтү шартларында), опека һәм попечительлек органнарының гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) һәм карарларына шикаятьләре булган мөрәҗәгатьләргә җаваплар әзерләү 
һәм карарлар кабул итүне үз эченә ала. 



 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 
тора:  

- дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

- билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган эш башкаруны тикшерү; 
- билгеләнгән тәртиптә дәүләт хезмәте күрсәтү процедураларының үтәлешен 

контроль тикшерү. 
Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр 

уздырганда дәүләт хезмәте күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләр) яки мөрәҗәгать итүченең 
конкрет мөрәҗәгате белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала. 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр кылуга һәм карарлар кабул итүгә контрольне 
гамәлгә ашыру максатларында, КФҮ, опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесе тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү буенча 
административ процедураларда билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы 
контрольдә тоту гамәлгә ашырыла. 

 4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге КФҮнең 
структур бүлекчәләре, опека һәм попечительлек органнары һәм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җаваплы башкаручы мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 
тикшермәгән һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдән нигезсез баш тарткан өчен җавап тота. 

 
5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 
 

5.1. Дәүләт хезмәте алучылар дәүләт хезмәте бирүдә катнашучы КФҮ 
хезмәткәрләренең (хезмәт күрсәтү КФҮ аша башкарылган очракта), опека һәм 
попечительлек бүлегенең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына судка кадәр шикаять бирү 
хокукына ия. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә 
ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектлары норматив 
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру 
каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләр таләп итү;      

4) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре Федераль 
законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив 



 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаса; 
6) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия 

Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белән каралмаган түләү таләп итү; 

7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 
документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә 
мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 
тәртибен бозу; 

9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору һәм туктатып тору нигезләре әгәр 
дә федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган булса; 

10) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән беренчел баш тартканда аларның 
булмавы һәм (яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән доку-ментлар яки мәгълүмат, яисә 
муниципаль хезмәт күрсәтүне таләп итү. 

5.2. Язма формада шикаять кәгазьдә яисә электрон формада почта аша җибәрелергә 
мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә 
мөмкин. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү очрагында, шикаять КФҮ аша җибәрелә ала. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәренең мөрәҗәгать итүченең документларын кабул итүдән баш тартуы яисә 
җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдә яисә төзәтүләрнең билгеләнгән 
срогын бозу турында шикаять бирү очрагында - теркәлгән көннән соң биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә торган 

дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының яки муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать 
итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен 
телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш электрон 
почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр карарлары һәм гамәлләре (гамәл 
кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл 
кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 
документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәт алучысы, законлы вәкил тарафыннан 
имзалана. 

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлек һәм хаталарны 



 

төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган 
акчаларны кире кайтару һ.б. форма рәвешендә дә канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга 

калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма формада һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча 
электрон формада карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 
бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр 
турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм 
муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә алга таба башкарылырга 
тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган очракта, мөрәҗәгать итүчегә 
кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул 
ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта, 
шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны 
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 

 
 
 
 

  



 

Россия Федерациясе территориясендә 
даими яшәүче гражданнар тарафыннан 
(түләүле һәм түләүсез шартларда) ятим 
балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән 
мәхрүм калган балаларга опека 
(попечительлек) билгеләү яки опекун 
(попечитель) булу мөмкинлеге турында 
бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентына  
1-нче кушымта 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

(тулы адрес) 
адресы буенча яшәүче 
телефон: ____________________________ 
паспорт:_____________________________ 

(сериясе, номеры, кем тарафыннан һәм кайчан 
бирелгән) 

_________________________________нан 
                      (Ф.И.О. тулысынча) 
 

 
 

гариза 
 

 
Мин,____________________________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда) 
 

Гражданлык_______________ Шәхесне раслаучы документ:_________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(кайчан һәм кем тарафыннан бирелгән) 
Яшәү урыны__________________________________________________________________, 

(теркәлү белән расланган яшәү урыны адресы) 
Тору урыны________________________________________________________________, 

(фактик тору урыны адресы) 
┌─┐ 
│   │ миңа опекун 
└─┘ (попечитель) булу мөмкинлеге турында бәяләмә бирүегезне үтенәм 
┌─┐ 
│   │   миңа тәрбиягә алган ата-ана булу мөмкинлеге турында бәяләмә бирүегезне үтенәм 
└─┘ 
┌─┐ 
│   │ миңа опекага (попечительствога) _______________________ 
└─┘ 
____________________________________________________________бирүегезне үтенәм 
                     (баланың (балаларның) фамилиясе, исеме, атасының исеме, туу көне, ае, елы) 



 

┌─┐ 
│   │ миңа опекага (попечительствога) түләүле шартларда 
└─┘ 
_____________________________________________________________ бирүегезне үтенәм 
   (баланың (балаларның) фамилиясе, исеме, атасының исеме, туу көне, ае, елы) 

 
Россия Федерациясе гаилә законы билгеләгән башка формаларда миңа  баланы 
(балаларны) опекага (попечительлеккә) алырга яисә  гаиләгә тәрбиягә  кабул итәргә торак 
шартлары, сәламәтлек торышы һәм эш үзенчәлеге  мөмкинлек бирә. 

 
Үзем турында өстәмә түбәндәгеләрне хәбәр итә алам:________________________________ 
                                                                                                               (гражданда 
______________________________________________________________________________ 

балаларны тәрбияләүдә кирәкле белем һәм күнекмәләр булуы, шул исәптән 
_____________________________________________________________________________ 

белеме турында, һөнәри эшчәнлек, опекунлыкка яки попечительлеккә 
_________________________________________________________________________ 

кандидатлар әзерләү программаларын узуы һ.б. күрсәтелә) 
     

Мин, ___________________________________________________________________, 
(фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

әлеге гаризада һәм мин биргән документларда булган шәхси мәгълүматларны эшкәртү һәм 
куллану өчен ризалык бирәм. 
 
                                                   ______________________ 
                                                                        (имза, дата) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Россия Федерациясе территориясендә 
даими яшәүче гражданнар тарафыннан 
(түләүле һәм түләүсез шартларда) ятим 
балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән 
мәхрүм калган балаларга опека 
(попечительлек) билгеләү яки опекун 
(попечитель) булу мөмкинлеге турында 
бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентына  
2-нче кушымта 
 
 

Россия Федерациясе гаилә законы билгеләгән башка формаларда балигъ булмаган 
гражданның опекуны яки попечителе булырга яисә ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 
балаларны гаиләгә тәрбиягә кабул итәргә теләк белдергән гражданның яшәү шартларын 

тикшерү акты 
 
 
 
Тикшерү датасы 20____ елның «____» _________________ 
Фамилиясе, исеме, атасының исеме  (булганда),  тикшерү үткәрүче затның вазыйфасы   
______________________________________________________________________________. 
______________________________________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме 
______________________________________________________________________________ 

(булганда), туу датасы) 
яшәү шартларын тикшерү үткәрелде; 
шәхесне раслаучы документ: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(кайчан һәм кем тарафыннан бирелгән) 
яшәү урыны___________________________________________________________________ 

(теркәлү белән расланган яшәү урыны адресы) 
______________________________________________________________________________ 
вакытлыча булу урыны _________________________________________________________ 

(фактик яшәү урыны һәм тикшерү үткәрү адресы) 
______________________________________________________________________________ 
Белеме _______________________________________________________________________ 
Профессиональ эшчәнлек ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(адресын, биләгән вазыйфасын, эш телефонын күрсәтеп, эш урыны) 
__________________________________________________________ яшәгән торак мәйданы 
                                    (фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда) 
 _____ кв.м тәшкил итә, _____________________бүлмәдән тора, һәр бүлмәнең зурлыгы: 
________ кв.м, _____________ кв.м, ________ кв.м. ___катта _______ катлы йортта. 
 
Йортның сыйфаты (кирпеч, панельлы, агач  һәм  б.ш.;  нормаль хәлдә, тузган, аварияле; 
бүлмәләр коры, якты, аркылы үтеп йөри торган, тәрәзәләр саны 
һ.б.),__________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 



 

Йортны һәм торак мәйданны төзекләндерү (суүткәргеч, канализация, җылыту нинди, газ, 
ванна, лифт, телефон һ.б.):____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Торак мәйданның санитар-гигиена торышы (яхшы, канәгатьләнерлек, 
канәгатьләнмәслек)_____________________________________________________________ 
Бала өчен аерым бүлмә, почмак, уен өчен, йокы өчен урыннар булу 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Торак мәйданда яшиләр (билгеләнгән тәртиптә теркәлгән һәм фактик яшәүче): 
 

Фамилиясе,   
исеме,     

атасының 
исеме 

(булганда) 

Туган елы 
Эш урыны,   

вазыйфасы яки   
уку урыны 

Туганлык 
мөнәсәбәтләре 

Бу торак мәйданда 
кайсы вакыттан бирле 

яши 

     
     
     

     
Гражданның гаилә әгъзалары арасында булган мөнәсәбәтләр__________________________ 
                                                                                                                                                (гаилә әгъзалары 
______________________________________________________________________________ 

арасындагы мөнәсәбәтләр үзенчәлеге, балалар белән аралашу, балаларның үзара 
_________________________________________________________________________ 

аралашу үзенчәлекләре һ.б.) 
 Гражданның шәхси сыйфатлары (характер үзенчәлекләре, гомуми культурасы, балалар 
белән аралашу тәҗрибәсе һ.б.) ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
Балигъ булмаган баланы гаиләгә алуга гражданның сәбәпләре ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
Тикшерүнең өстәмә мәгълүматлары _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
Россия Федерациясе гаилә законы билгеләгән башка формаларда балигъ булмаган 
гражданның опекуны яки попечителе булырга яисә ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 
балаларны гаиләгә тәрбиягә кабул итәргә теләк белдергән гражданның яшәү шартлары 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(канәгатьләнерлек/канәгатьләнмәслек, конкрет шартларны күрсәтеп) 
Тикшерү үткәргән затның имзасы__________________________________ 
 
_____________________________  ____________________ ____________________ 
          (опека һәм попечительлек                                                    (Ф.И.О.)                                           (имза) 
                органы җитәкчесе)                                                          

М.У. 



 

Россия Федерациясе территориясендә 
даими яшәүче гражданнар тарафыннан 
(түләүле һәм түләүсез шартларда) ятим 
балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән 
мәхрүм калган балаларга опека 
(попечительлек) билгеләү яки опекун 
(попечитель) булу мөмкинлеге турында 
бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентына  
2-нче кушымта  

 
Дәүләт хезмәте күрсәтүнең гамәлләр эзлеклелеге БЛОК-СХЕМАСЫ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсзтү нәтиҗәсен яки  баш тарту турында хатны бирү 
 

 Опека һәм попечительлек бүлеге 
башлыгы опекун (попечитель) булу 
мөмкинлеге яки булмау мөмкинлеге 
турында бәяләмәгә кул куя 
 

Мөрәҗәгать итүче 

 Опекун 
(попечитель) 
булу мөмкинлеге 
турында бәяләмә 
( опека түләүле 
шартларда 
булган очракта) 

Опека һәм попечительлек органы хезмәткәре тарафыннан консультация бирү 

Гариза һәм документларны кабул итү 

 Опека билгеләү яки опекун булу мөмкинлеге турында документларны карау, мөрәҗәгать итүченең яшәү урыны буенча 
чыгу (торак-көнкүреш шартларын тикшерү акты) 

Опека 
(попечительл
ек) 
билгеләүдән 
баш тарту 
нигезләре 
ачыклангач, 
баш тарту 
турында хат 
әзерли 

Опека 
(попечительлек) 
билгеләүдән баш 
тарту өчен нигез 
булмаса, опека 
билгеләү турында 
боерык әзерли 

Опекун 
(попечитель) булу 
мөмкинлеге булмау 
турында бәяләмә 
бирү өчен нигез 
булмаса, опекун 
(попечитель) булу 
мөмкинлеге 
турында бәяләмә 
әзерли) 

Опекун 
(попечитель) булу 
мөмкинлеге булмау 
турында бәяләмә 
бирү өчен нигезләр 
билгеләнсә, опекун 
(попечитель) булу 
мөмкинлеге булмау 
турында бәяләмә 

Опека һәм попечительлек органы 
җитәкчесе опека билгеләү турында 
боерыкка яисә баш тарту турында хатка 
кул куя 

Опека билгеләү 
турындагы боерык 
нигезендә түләүле 
шартларда опека турында 
шартнамә төзелә 
 



Россия Федерациясе территориясендә 
даими яшәүче гражданнар тарафыннан 
(түләүле һәм түләүсез шартларда) ятим 
балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән 
мәхрүм калган балаларга опека 
(попечительлек) билгеләү яки опекун 
(попечитель) булу мөмкинлеге турында 
бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентына  
3нче кушымта 
4-нче кушымта 
кушымта (белешмә)  

 
 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы һәм аны тапшыру буенча агымдагы контрольне 
гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар реквизитлары 

 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының  
опека һәм попечительлек бүлеге 

 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Бүлек башлыгы 8 (8555) 41-91-45 otdel.oip@tatar.ru 
 Бүлек  белгече 8 (8555) 41-91-40 Olga.Minenkova@tatar.ru 

 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
 

 
Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 8 (8555) 42-50-50 Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru 
Башкарма комитет Җитәкчесе 
урынбасары 

8 (8555) 42-38-05 Zamsoc.Nk@tatar.ru 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019 елның 11-нче февраль 
51-нче номерлы карарына 
16-нчы кушымта 

 
 

 Балигъ булмаганның эмансипациясе (балигъ булмаганны тулысынча эшкә яраклы дип 
игълан итү) турында карар кабул итү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең  

административ регламенты   
                                                                                  

1.  Гомуми нигезләмәләр 
 

1.1. Әлеге Регламент Түбән Кама муниципаль районы территориясендә балигъ 
булмаганның эмансипациясе (балигъ булмаганны тулысынча эшкә яраклы дип игълан итү) 
турында карар кабул итү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен 
билгели (алга таба – дәүләт хезмәте күрсәтү). 

1.2. Хезмәт күрсәтү алучылар: эмансипация турында рөхсәт алырга теләгән Россия 
Федерациясенең балигъ булмаган гражданнары (алга таба – мөрәҗәгать итүчеләр). 

1.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
(алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
башкаручы – балигъ булмаган затларның теркәү урыны буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(алга таба – опека һәм попечительлек органы). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән Кама 
шәһәре, Төзүчеләр пр., 12. 

1.3.2. Опека  һәм  попечительлек  органының  урнашу  урыны:  Татарстан 
Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорты, 7нче каб. 

Эш режимы:  
Дүшәмбе – 13.00-17.00. 
Пәнҗешәмбе – 8.00-12.00, 13.00-17.00. 
Җәмәгать транспорты белән «Кама» кунакханәсе тукталышына кадәр барырга. 
Керү ирекле. 
1.3.3 Белешмәләр өчен телефон.: 8(8555) 41-91-40. 
1.3.4. «Интернет» челтәрендә ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының рәсми сайты адресы: http://www.e-nkama.ru/. 
1.3.5. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
1) Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты-

ның опека һәм попечительлек бүлеге бинасында урнашкан дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган дәүләт хезмәте күрсәтү турында мәгълүмати 
стендлар ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәре ярдәмендә: 
- ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында 

(http://www.e-nkama.ru/); 
3) гражданинның опека һәм попечительлек бүлегенә шәхси мөрәҗәгате вакытында; 
4) опека һәм попечительлек бүлегенә язмача мөрәҗәгать иткәндә; 
5)  КФҮдә (КФҮ аша хезмәт күрсәтү шартларында). 



 

1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге нигезләрдә башкарыла: 
1994 елның 30 ноябрендәге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы 

(беренче өлеш) (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 
Россия Федерациясенең 2002 елның 14 ноябрендәге 138-ФЗ номерлы Гражданлык 

процессуаль кодексы (алга таба – РФ ГПК) (РФ законнары җыелмасы,                                          
2002 елның 18 ноябрендәге 46 номерлы 4532 ст.); 

 «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»                                     
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының 2010 елның 2 августындагы                           
31-нче номерлы 4179 ст.); 

 «Татарстан Республикасында опека һәм попечительлек органнары эшчәнлеген 
оештыру турында» 2004 елның 27 февралендәге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы (алга таба – 8–ТРЗ номерлы ТРЗ) (2004 елның 2 мартындагы 43-44 номерлы 
Татарстан Республикасы); 

 «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә 
органнарына опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым 
дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы (алга таба – 7-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы,  
№ 60-61, 25.03.2008); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 
2010 елның 2 ноябрендәге 880-нче карары (алга таба – ТР МК 880 номерлы карары) 
(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм 
республика башкарма хакимияте органнары норматив актлары җыентыгы, 08.12.2010,            
№ 46,  2144 ст.; 20.12.2011, № 48,  2612 ст.); 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                          
2014 елның 18 февралендәге 5-нче номерлы карары белән расланган, Татарстан 
Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы (алга   
таба – Устав); 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                            
2015 елның 24 февралендәге 7 номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба –              
БК турында Нигезләмә); 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 2014 елның 15 августындагы боерыгы белән расланган Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге турында 
нигезләмәсе (алга таба – опека бүлеге турында Нигезләмә). 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 
- эмансипация – балигъ булмаганнарны ата-аналар, уллыкка алучылар яки 

попечитель ризалыгы белән тулысынча эшкә яраклы дип игълан итү яки мондый рөхсәт 
булмаганда – суд карары буенча; 

- административ регламент – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 
органының административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм 
эзлеклелеген, аның структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи затлары арасында үзара 
хезмәттәшлек тәртибен, шулай ук дәүләт хакимияте башкарма органының физик яки 
юридик затлар (алга таба – дәүләт хезмәтләрен алучылар), дәүләт хакимиятенең һәм җирле 



 

үзидарәнең башка органнары, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә оешмалар белән 
үзара хезмәттәшлеген билгели торган норматив хокукый акт;  

- дәүләт хезмәте күрсәтү – гариза бирүчеләрнең Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә гариза 
бирүчеләр сораулары буенча гамәлгә ашырыла торган, Федераль законнар һәм Татарстан 
Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашырганда, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы, җирле үзидарә 
органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге; 

- дәүләт  хезмәтләре күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга таба – шикаять) – 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.1 кисәге белән каралган, дәүләт хезмәте 
күрсәтүче орган,  күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты, 
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, дәүләт хезмәткәре яисә оешмалар яисә аларның 
хезмәткәрләре тарафыннан әлеге мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүләре алганда,  
мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле тарафыннан мөрәҗәгать итүченең бозылган 
хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау  таләбе; 

- дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба – 
күпфункцияле үзәк) – дәүләт яисә муниципаль учреждениенең оештыру – хокукый 
формасында барлыкка килгән (шул исәптән автоном учреждение булып торган),                       
210-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыручы, шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы 
буенча электрон формада, вәкаләтле оешма; 

- «бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең «Дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 15.1 маддәсендә күрсәтелгән сорату яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында тиешле сорату белән бер тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң гамәлгә ашырыла 
торган дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү, ә дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар 
яки муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара хезмәттәшлек күпфункцияле 
үзәк тарафыннан мөрәҗәгать итүченең катнашыннан башка норматив хокукый актлар һәм 
үзара хезмәттәшлек турында килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган принцип. 

 



 

Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 
 

Стандарт таләпләре 
атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 

таләпне билгеләүче норматив акт 
2.1.  Хезмәт күрсәтү 
атамасы 

Эмансипация (балигъ булмаганны тулысынча эшкә яраклы дип 
игълан итү) турында карар кабул итү  

 РФ ГК 27 ст. 
 

2.2.  Хезмәт күрсәтүче 
орган атамасы 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитеты (балигъ булмаганның яшәү урыны буенча) 

8-ТРЗ номерлы ТР законы 5 ст. 

2.3.  Хезмәт күрсәтү 
нәтиҗәләрен тасвирлау 

Боерык формасында яки хезмәт күрсәтүдән баш тарту 
формасында балигъ булмаганның эмансипациясе турында карар 

 РФ ГК 27 ст. 
 

2.4. Хезмәт күрсәтү срогы  Дәүләт хезмәте күрсәтүгә караган гражданнарның гаризаларын 
карау 15 көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

 

2.5.  Дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен законнар яисә 
башка норматив хокукый 
актлар нигезендә кирәкле 
документларның тулы 
исемлеге. 

1. Балигъ булмаганнарның гаризасы (1нче кушымта). 
2. Балигъ булмаганнарның ата-аналары яки башка законлы 
вәкилләренең гариза-ризалыгы (2нче кушымта). 
3. Мөрәҗәгать итүчеләрнең паспорт күчермәсе. 
4. Балигъ булмаганнарның туу турында таныклыгы күчермәсе. 
5. Балигъ булмаганнарның урта белем турында таныклыгы 
күчермәсе. 
6. Балигъ булмаганның хезмәт кенәгәсе күчермәсе (хезмәт 
шартнамәсе) яки шәхси эшмәкәр сыйфатында теркәлү турында 
таныклык күчермәсе. 
Гаризалар һәм документларның күчермәләре (оригиналлар 
булганда) 1 нөсхәдә бирелә. 

 

2.6. Дәүләт органнары, 
җирле үзидарә органнары 
һәм мөрәҗәгать итүче 
тәкъдим итәргә хокуклы 
башка оешмалар 
карамагында булган дәүләт 
хезмәте күрсәтү өчен 

Әлеге категориягә кертелгән  документларны бирү таләп ителми  



 

Стандарт таләпләре 
атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 

таләпне билгеләүче норматив акт 
норматив хокукый актлар 
нигезендәкирәкле 
документларның тулы 
исемлеге 
2.7. Дәүләт хакимияте 
органнары һәм аларның 
структур бүлекчәләре 
исемлеге, аларны килеште-
рү норматив хокукый 
актларда каралган 
очракларда, дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен таләп ителә 
һәм дәүләт хезмәте 
күрсәтүче башкарма хаки-
мият органы тарафыннан 
гамәлгә ашырыла   

Дәүләт хезмәте күрсәтүен килештерү таләп ителми  

2.8.  Хезмәт күрсәтү өчен 
кирәкле документларны 
кабул итүдән баш тарту 
өчен нигезләрнең тулы 
исемлеге 

Балигъ булмаган затның теркәлү урыны булмаган урынга 
мөрәҗәгать итү 

 

2.9. Хезмәт күрсәтүне 
туктатып тору яки бирүдән 
баш тарту өчен нигезләрнең 
тулы исемлеге 

Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктату өчен нигезләр каралмаган. 
Хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 
- тапшырылган  документларның  әлеге  административ 
регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документлар 
исемлегенә туры килмәве 

 

2.10.  Дәүләт хезмәте 
күрсәтүләр өчен алына 
торган дәүләт пошлинасы 

Дәүләт хезмәте күрсәтү түләүсез нигездә бирелә  



 

Стандарт таләпләре 
атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 

таләпне билгеләүче норматив акт 
яки башка түләү алу 
тәртибе, күләме һәм 
нигезләре                     
2.11. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен кирәкле һәм 
мәҗбүри булган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү алу 
тәртибе, күләме һәм 
нигезләре, шул исәптән 
мондый түләүне исәпләү 
методикасы турында мәгъ-
лүматны да кертеп   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында сорату 
биргәндә һәм дәүләт 
хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен 
алганда чиратта көтүнең 
максималь вакыты                     

Мөрәҗәгать итүченең кабул итүне көтүнең (хезмәт күрсәтүне 
көтүнең) максималь срогы 15 минуттан артмаска тиеш. 
Дәүләт хезмәте күрсәтү алучыларның аерым категорияләре өчен 
чират билгеләнмәгән. 

 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең 
дәүләт хезмәте күрсәтү 
турында соравын теркәү 
вакыты        

Гариза кергән көнне               

2.14.  Дәүләт хезмәте 
күрсәтелә торган биналарга 
таләпләр 

1. Гариза түбәндәге адрес буенча бирелә: 
Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорт, 8-нче кабинет, 
опека һәм попечительлек бүлеге. 
2. Гариза бирүчеләрне кабул итү янгын системасы һәм янгын 
сүндерү системасы белән җиһазландырылган бинада башкарыла. 
3. Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү бинасында бүлек белгеченең 
эш урыны электрон белешмә-хокукый системаларга керү 

 



 

Стандарт таләпләре 
атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 

таләпне билгеләүче норматив акт 
мөмкинлеге булган шәхси компьютер һәм хезмәт күрсәтүне тулы 
күләмдә башкаруны оештырырга мөмкинлек бирүче оргтехника 
белән җиһазландырыла. 
4. Документларны тутыру урыны урындыклар, өстәлләр белән 
җиһазландырыла һәм документлар тутыру үрнәкләре белән 
тәэмин ителә. 
5. Инвалидларның дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына 
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә, шул исәптән 
объектларга киртәләрсез керү һәм алардан чыгу, шулай ук дәүләт 
хезмәтләре күрсәтү урынына керү максатларында объект буенча 
мөстәкыйль хәрәкәт итү мөмкинлеге тәэмин ителә. 
6. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү тәртибе турында визуаль һәм 
мультимедиа мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен уңайлы 
урыннарда, шул исәптән инвалидларның чикләнгән 
мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла. 

2.15.  Дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең һәркем өчен 
мөмкин булуы һәм сыйфаты 
күрсәткечләре 

Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы күрсәткечләре 
булып тора: 
бинаның җәмәгать транспортына якын зонасында урнашуы; 
кирәкле сандагы белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 
документлар кабул ителә торган биналар булу; 
мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәренең мәгълүмати 
ресурсларда, Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм 
порталында хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм сроклары 
турында тулы мәгълүмат булу; 
башка затлар белән беррәттән хезмәт күрсәтүе алучы 
инвалидларга комачаулаучы киртәләрне җиңеп чыгарга ярдәм 
күрсәтү. 
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр булмау 
белән характерлана: 

 



 

Стандарт таләпләре 
атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 

таләпне билгеләүче норматив акт 
мөрәҗәгать итүчеләрдән документлар кабул иткәндә һәм биргәндә 
чират булмау; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 
муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата шикаять; 
муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтенә 
карата шикаятьләр. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорау биргәндә һәм 
муниципаль хезмәт нәтиҗәсе алган очракта муниципаль хезмәт 
күрсәтүче вазыйфаи затның һәм мөрәҗәгать итүченең бер тапкыр 
үзара хезмәттәшлеге күздә тотыла. 

Хезмәттәшлекнең озынлыгы регламент белән билгеләнә. 
2.16.  Электрон формада 
дәүләт хезмәте күрсәтү 
үзенчәлекләре 

Электрон формада дәүләт хезмәте күрсәтелми  



3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм үтәү 
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр 

 
3.1.  Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау. 
3.1.1. балигъ булмаганның эмансипациясе турында карар кабул итү буенча дәүләт 

хезмәте күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала:  
1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 
2) гариза һәм документларны кабул итү (әлеге регламентның 2.5. п. кара); 
3) балигъ булмаганның эмансипациясе турында рөхсәт бирүне әзерләү;   
4) гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләрен бирү; 
5) мөрәҗәгать итүчегә нигез булган очракта дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 

турында хат бирү. 
3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелеге блок-схемасы                    

4-нче кушымтада күрсәтелгән. 
3.2.  Консультация бирү 
Мәгълүмат бирү һәм консультация процедуралары кысаларында гражданнарга 

консультация бирү һәм мәгълүмат бирү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- дәүләт хезмәте күрсәтү шартларын һәм тәртибен җайга салучы норматив хокукый 
актлар турында мәгълүмат бирә; 

- балигъ булмаганның эмансипациясе турында карар кабул итү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтү   тәртибе белән мөрәҗәгать итүчене һәм аларның хокуклы вәкилен 
таныштыра; 

- балигъ булмаганның эмансипациясе турында карар кабул итү өчен кирәкле 
документлар исемлеген тәкъдим итә. 

Консультация гариза бирүченең мөрәҗәгать итү көнендә телдән үткәрелә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителгән документның составы, формасы һәм 

хезмәтләр күрсәтү алу-ның башка мәсьәләләре буенча консультация. 
Консультация бирү һәм мәгълүмат бирү буенча административ процедураларның 

гомуми срогы –15 минут. 
3.3.  Мөрәҗәгать итүче, 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны теркәп, шәхсән 

гариза бирә. 
Гариза һәм документларны кабул итү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 

белгече: 
- гражданның шәхесен, балигъ булмаган затның яшәү урынын ачыклый; 
- мөрәҗәгать итүче тарафыннан бирелгән кирәкле документларның булуын тикшерә. 

Кирәкле документлар булмаган очракта, документларны бирергә тәкъдим итә. Әгәр гариза 
бирүче документларын кабул итүне таләп итә икән, документлар кабул ителә; 

- документлар пакетын формалаштыра. 
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән, теркәлгән документлар 
Гамәлләр үтәүнең максималь срогы 15 минут. 
Әлеге Регламентның 2.8. пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш 

тартуга нигез булмаганда, опека һәм попечительлек бүлеге белгече, КФҮ (КФҮ аша хезмәт 
күрсәтү шарты белән) мөрәҗәгать итүчегә гариза һәм документларны кабул итү, керү 
номеры бирелү турында хәбәр итә, шуннан соң әлеге Регламентның 3.4. пунктчасында 
каралган процедуралар гамәлгә ашырыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән вакыттан алып бер 
көн эчендә 15 минутта гамәлгә ашырыла. 



 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән гариза һәм документлар, гражданнарны 
кабул итү журналында теркәү язуы. 

3.4. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүче биргән документларда 
булган мәгълүматларны тикшерә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм рөхсәт әзерләү яки баш 
тарту турында карар кабул итү. 

3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү. 
3.5.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече тапшырылган документлар нигезендә 

эмансипация турында боерык проекты әзерли һәм аны опека һәм попечительлек органы 
җитәкчесенә килештерүгә җибәрә яки тиешле раслау белән баш тарту турында хат әзерли 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң биш эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: эмансипация турында боерык, яисә 3.7. пункты 
нигезендә әзерләнгән баш тарту турында хат. 

3.6. Гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе бирү. 
3.6.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече, кул куелган боерыкны алгач, аны 

терки һәм мөрәҗәгать итүче кулына тапшыра. Тискәре нәтиҗә булган очракта, 3.7. пункты 
нигезендә шәхсән үз кулына баш тарту турында хат тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.5.1. пунктчасында каралган 
процедураны тәмамлаганнан соң өч эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 
3.7. Гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат бирү. 
3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече боерык бирүдән бирүдән баш тарту 

турында карар кабул ителгән очракта, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат проектын 
әзерли.  

Баш тарту турында әзерләнгән хат проекты Татарстан Республикасы Түбән Кама 
муниципаль районы опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә имзалауга җибәрелә. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң биш эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында хат проектын имзалауга җибәрү. 
3.7.2. Опека һәм попечительлек органы җитәкчесе баш тарту турында хатны 

имзалый һәм опека һәм попечительлек бүлеге белгеченә кире кайтара. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар бер эш көне эчендә гамәлгә 

ашырыла.  
Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында имзаланган хат. 
3.7.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүчегә кул куелган көннән 

алып бер эш көне эчендә баш тарту турында хатны җиткерә. Бер үк вакытта мөрәҗәгать 
итүчегә карарга шикаять бирү тәртибе аңлатыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.7.2. пунктчасы белән каралган 
процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
турында хәбәр итү. 

 
4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 



 

4.1. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту гариза 
бирүчеләрнең хокукла-рын бозу очракларын ачыклау һәм юкка чыгару, дәүләт хезмәте 
күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, КФҮнең вазыйфаи затларының (КФҮ аша 
хезмәт күрсәтү шартларында), опека һәм попечительлек органнарының гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) һәм карарларына шикаятьләре булган мөрәҗәгатьләргә җаваплар әзерләү 
һәм карарлар кабул итүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 
тора:  

- дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

-  билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган эш башкаруны тикшерү; 
- билгеләнгән тәртиптә дәүләт хезмәте күрсәтү процедураларының үтәлешен 

контроль тикшерү. 
Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр 

уздырганда дәүләт хезмәте күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләр) яки мөрәҗәгать итүченең 
конкрет мөрәҗәгате белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала. 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр кылуга һәм карарлар кабул итүгә контрольне 
гамәлгә ашыру максатларында, КФҮ, опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесе тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү буенча 
административ процедураларда билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы 
контрольдә тоту гамәлгә ашырыла 

 4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге КФҮнең 
структур бүлекчәләре, опека һәм попечительлек органнары һәм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җаваплы башкаручы мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 
тикшермәгән һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдән нигезсез баш тарткан өчен җавап тота. 

 
5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 
 

5.1. Дәүләт хезмәте алучылар дәүләт хезмәте бирүдә катнашучы КФҮ 
хезмәткәрләренең (хезмәт күрсәтү КФҮ аша башкарылган очракта), опека һәм 
попечительлек бүлегенең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына судка кадәр шикаять бирү 
хокукына ия. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә 
ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектлары норматив 



 

хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру 
каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләр таләп итү;      

4) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре Федераль 
законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив 
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаса; 

6) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белән каралмаган түләү таләп итү; 

7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 
документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә 
мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 
тәртибен бозу; 

9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору һәм туктатып тору нигезләре әгәр 
дә федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган булса; 

10) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән беренчел баш тартканда аларның 
булмавы һәм (яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат, яисә 
муниципаль хезмәт күрсәтүне таләп итү. 

5.2. Язма формада шикаять кәгазьдә яисә электрон формада почта аша җибәрелергә 
мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә 
мөмкин. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү очрагында, шикаять КФҮ аша җибәрелә ала. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәренең мөрәҗәгать итүченең документларын кабул итүдән баш тартуы яисә 
җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдә яисә төзәтүләрнең билгеләнгән 
срогын бозу турында шикаять бирү очрагында - теркәлгән көннән соң биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә торган 

дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының яки муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать 
итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен 
телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш электрон 
почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр карарлары һәм гамәлләре (гамәл 
кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл 
кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр. 



 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 
документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәт алучысы, законлы вәкил тарафыннан 
имзалана. 

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлек һәм хаталарны 
төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган 
акчаларны кире кайтару һ.б. форма рәвешендә дә канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга 

калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма формада һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча 
электрон формада карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 
бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр 
турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм 
муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә алга таба башкарылырга 
тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган очракта, мөрәҗәгать итүчегә 
кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул 
ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта, 
шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны 
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 

 
 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Балигъ булмаганның эмансипациясе 
(балигъ булмаганны тулысынча эшкә 
яраклы дип игълан итү) турында карар 
кабул итү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең  
административ регламентына 
1-нче кушымта   

 
____________________________________ 
___________________________________ 

     (тулы адрес) 
адресы буенча яшәүче 

телефон: ____________________________ 
паспорт:_____________________________ 

(сериясе, номеры, кем тарафыннан һәм кайчан   
бирелгән) 

_________________________________нан 
                      (Ф.И.О. тулысынча) 

 
гариза. 

 
Мин,____________________________________________________________________, 

Ф.И.О., туу датасы 
мине түбәндәге нигезләр буенча эмансипацияләнгән дип кабул итүегезне 
үтенәм________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 

Мин, _________________________________________________________________________ 
опека һәм попечительлек бүлеге минем шәхси мәгълүматларын эшкәртүгә риза 

 
 
20___ елның  «____»      _______________                  _________________ 

                                                                                                                                                                                 (имза) 
 

 
 

  



 

Балигъ булмаганның эмансипациясе 
(балигъ булмаганны тулысынча эшкә 
яраклы дип игълан итү) турында карар 
кабул итү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ 
регламентына  
2-нче кушымта   
 

 
                                                                                                  
____________________________________ 
___________________________________ 

(тулы адрес) 
адресы буенча яшәүче 
телефон: ____________________________ 
паспорт:_____________________________ 

(сериясе, номеры, кем тарафыннан һәм кайчан 
бирелгән) 

_________________________________нан 
                      (Ф.И.О. тулысынча) 

 
 

 
гариза 

 
Мин,____________________________________________________________________, 

Законлы вәкилнең Ф.И.О.  
минем балигъ булмаган улымны (кызымны) ________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
                Балигъ булмаганның Ф.И.О., туу датасы 
эмансипацияләнгән дип кабул итүгә риза.  
 
Мин, _________________________________________________________________________ 
опека һәм попечительлек бүлеге минем шәхси мәгълүматларын эшкәртүгә риза 

 
 20___ елның «____»____________                                                                   _______________
                                                                                                        (имза) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Балигъ булмаганның эмансипациясе 
(балигъ булмаганны тулысынча эшкә 
яраклы дип игълан итү) турында карар 
кабул итү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ 
регламентына  
3-нче кушымта   

 
 

 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы һәм аны тапшыру буенча агымдагы 
контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар реквизитлары 

 
 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының 
опека һәм попечительлек бүлеге 

 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Бүлек башлыгы 8 (8555) 41-91-45 otdel.oip@tatar.ru 
 Бүлек  белгече 8 (8555) 41-91-40 Olga.Minenkova@tatar.ru 

 
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 

 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 8 (8555) 42-50-50 Ispolkomrayona.Nk@tatar.r
u 

Башкарма комитет Җитәкчесе 
урынбасары 

8 (8555) 42-38-05 Zamsoc.Nk@tatar.ru 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Балигъ булмаганның эмансипациясе 
(балигъ булмаганны тулысынча эшкә 
яраклы дип игълан итү) турында 
карар кабул итү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентына  
4-нче кушымта   

 
Дәүләт хезмәте күрсәтүнең гамәлләр эзлеклелеге БЛОК-СХЕМАСЫ 

 
  
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Мөрәҗәгать итүче 

Мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү 

Гариза һәм документларны кабул итү 

Бирелгән документларны карау 

Нигезләр булганда, баш 
тарту турында хат 

әзерләү 

  Баш тартуга нигезләр булмаганда, 
боерык проекты әзерләү һәм аны 

килештерү 

Опека һәм попечительлек 
бүлеге җитәкчесе баш тарту 
турында хатны имзалый 

            Мөрәҗәгать итүчегә боерыкны яки баш тарту турында хатны бирү 

Опека һәм попечительлек бүлеге 
җитәкчесе боерыкны имзалый 



 

Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019 елның 11-нче февраль 
51-нче номерлы карарына 
17-нче кушымта 

 
 

 
 Балигъ булмаганнарның күчемсез мөлкәтен читләштерү буенча алыш-бирешләр 

 ясауга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең  
административ регламенты 

 
1.  Гомуми нигезләмәләр 

 
1.1. Әлеге Регламент Түбән Кама муниципаль районы территориясендә яшәүче 

балигъ булмаганнарның күчемсез мөлкәтен читләштерү буенча алыш-бирешләр ясауга 
алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели 
(алга таба – хезмәт күрсәтү). 

1.2. Хезмәт күрсәтүне алучылар: балигъ булмаганнарның күчемсез мөлкәтен 
читләштерү буенча алыш-бирешләр ясауга алдан рөхсәт алырга теләгән 14 яшьләре тулган 
Россия Федерациясенең балигъ булмаган гражданнары яки ундүрт яшькә җитмәгән балигъ 
булмаган балаларның законлы вәкилләре (алга таба – мөрәҗәгать итүчеләр). 

1.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
(алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
башкаручы – балигъ булмаган затларның теркәү урыны буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(алга таба – опека һәм попечительлек органы). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән Кама 
шәһәре, Төзүчеләр пр., 12. 

1.3.2. Опека һәм попечительлек органының урнашу урыны: Татарстан 
Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорты, 6-нчы каб. 

 Эш режимы:  
Дүшәмбе – 13.00-17.00. 
Пәнҗешәмбе – 8.00-12.00, 13.00-17.00. 
Җәмәгать транспорты белән «Кама» кунакханәсе тукталышына кадәр барырга. 
Керү ирекле. 
1.3.3 Белешмәләр өчен телефон.: 8(8555) 41-98-24. 
1.3.4. «Интернет» челтәрендә ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының рәсми сайты адресы: http://www.e-nkama.ru/. 
1.3.5. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
1) Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге бинасында урнашкан дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
мәгълүмати стендлар ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәре ярдәмендә: 
- ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында 

(http://www.e-nkama.ru/); 



 

3) гражданинның опека һәм попечительлек бүлегенә шәхси мөрәҗәгате вакытында; 
4) опека һәм попечительлек бүлегенә язмача мөрәҗәгать иткәндә; 
5)  КФҮдә (КФҮ аша хезмәт күрсәтү шартларында). 
1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге нигезләрдә башкарыла: 
1994 елның 30 ноябрендәге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы 

(беренче өлеш) (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 
1995 елның 29 декабрендәге 223-ФЗ номерлы Россия Федерациясенең Гаилә 

кодексы (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 01.01.1996, № 1, 16 ст.); 
 «Опека һәм попечительлек турында» 2008 елның 24 апрелендәге 48-ФЗ номерлы 

Федераль закон (алга таба – 48-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 28.04.2008, № 17, 1755 ст.); 

 «Татарстан Республикасында опека һәм попечительлек органнары эшчәнлеген 
оештыру турында» 2004 елның 27 февралендәге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы (алга таба – 8-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы, № 43-44, 
2.03.2004); 

2009 елның 13 гыйнварындагы 4-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Гаилә 
кодексы (алга таба – ТР ГК) (2009 елның 16 гыйнварындагы 8 номерлы Татарстан 
Республикасы); 

 «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә 
органнарына опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым 
дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы (алга таба – 7-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы,  
№ 60-61, 25.03.2008); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 
2010 елның 2 ноябрендәге 880-нче карары (алга таба – ТР МК 880 номерлы карары) 
(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм 
республика башкарма хакимияте органнары норматив актлары җыентыгы, 08.12.2010,               
№ 46, 2144 ст.; 20.12.2011, № 48,  2612 ст.); 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                             
2014 елның 18 февралендәге 5нче номерлы карары белән расланган, Татарстан 
Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы (алга           
таба – Устав); 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                               
2015 елның 24 февралендәге 7 номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба –                  
БК турында Нигезләмә); 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 2014 елның 15 августындагы боерыгы белән расланган Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге турында 
нигезләмәсе (алга таба – опека бүлеге турында Нигезләмә). 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 
- административ регламент – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 

органының административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм 
эзлеклелеген, аның структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи затлары арасында үзара 
хезмәттәшлек тәртибен, шулай ук дәүләт хакимияте башкарма органының физик яки 



 

юридик затлар (алга таба – дәүләт хезмәтләрен алучылар), дәүләт хакимиятенең һәм җирле 
үзидарәнең башка органнары, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә оешмалар белән 
үзара хезмәттәшлеген билгели торган норматив хокукый акт;  

- дәүләт хезмәте күрсәтү – гариза бирүчеләрнең Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә гариза 
бирүчеләр сораулары буенча гамәлгә ашырыла торган, Федераль законнар һәм Татарстан 
Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашырганда, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы, җирле үзидарә 
органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге; 

- дәүләт  хезмәтләре күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга таба – шикаять) – 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.1 кисәге белән каралган, дәүләт хезмәте 
күрсәтүче орган,  күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты, 
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, дәүләт хезмәткәре яисә оешмалар яисә аларның 
хезмәткәрләре тарафыннан әлеге мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүләре алганда,  
мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле тарафыннан мөрәҗәгать итүченең бозылган 
хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау  таләбе; 

- дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба – 
күпфункцияле үзәк) – дәүләт яисә муниципаль учреждениенең оештыру – хокукый 
формасында барлыкка килгән (шул исәптән автоном учреждение булып торган),                               
210-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыручы, шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы 
буенча электрон формада, вәкаләтле оешма; 

- «бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең «Дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 15.1 маддәсендә күрсәтелгән сорату яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында тиешле сорату белән бер тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң гамәлгә ашырыла 
торган дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү, ә дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар 
яки муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара хезмәттәшлек күпфункцияле 
үзәк тарафыннан мөрәҗәгать итүченең катнашыннан башка норматив хокукый актлар һәм 
үзара хезмәттәшлек турында килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган принцип. 

 



 

2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 
 

Стандарт таләпләре атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 
таләпне билгеләүче норматив акт 

2.1. Дәүләт хезмәте күрсәтү атамасы Балигъ булмаганнарның күчемсез мөлкәтен 
читләштерү буенча алыш-бирешләр ясауга алдан 
рөхсәт бирү 

РФ Гаилә кодексы 
РФ ГК  
48-ФЗ номерлы Федераль закон 21 
ст. 
8-ТРЗ номерлы ТР законы 

2.2. Хезмәт күрсәтүче орган атамасы Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль 
районы Башкарма комитеты  (балигъ булмаганның 
яшәү урыны буенча) 

48-ФЗ номерлы Федераль закон 21 
ст. 
8-ТРЗ номерлы ТР законы 

2.3. Хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре 
тасвирламасы 

Боерык рәвешендә  балигъ булмаган баланыкы булган 
күчемсез милекне читләштерү буенча алыш-бирешләр 
ясауга рөхсәт. 
Хат рәвешендә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту. 

РФ ГК 37 ст. 
 РФ Гаилә Кодексы 60 ст. 
48-ФЗ номерлы Федераль закон 21 
ст. 

2.4.  Хезмәт күрсәтү срогы Дәүләт хезмәте күрсәтүгә караган гражданнарның 
язмача мөрәҗәгатьләрен карау теркәлгәннән соң 15 
көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

48-ФЗ номерлы Федераль закон 21 
ст 
РФ ГК 37 ст. 

2.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен, 
шулай ук гариза бирүче тарафыннан 
тапшырылырга тиешле дәүләт 
хезмәтләре күрсәтү өчен кирәкле һәм 
мәҗбүри булган хезмәтләр күрсәтү 
өчен законнар яисә башка норматив 
хокукый актлар нигезендә кирәкле 
документларның тулы исемлеге. 

1. Ата-ананың (яки аларны алыштыручы затларның) 
алыш-биреш ясауга рөхсәт алу турында гаризасы              
(1-нче кушымта). 
2. Законлы вәкил ризалыгы белән эш итүче балигъ 
булмаган 14 яшьтән 18 яшькә кадәр затның гаризасы. 
3. Мөрәҗәгать итүчеләрнең (1 бит+теркәлү) 
паспортлары ксерокопиясе. 
4. Баланың (балаларның) туу турында таныклыгы 
ксерокопиясе, шул исәптән 14 яшьтән өлкәнрәкләрнең 
дә. 
5. Сатыла торган һәм сатып алына торган күчемсез 
милек объектына хокук билгели торган документның 

 



 

ксерокопиясе. 
6. Күчемсез милек объектларының икесенең дә техник 
паспортының ксерокопиясе (яки БТИ белешмәсе 
күчермәсе). 
7. Сатып алына торган күчемсез милек объекты 
милекчеләренең гариза-ризалыгы. 
Башка шәһәрдә яки районда фатирлар сатып алганда 
(алмашканда) күчемсез милек объектын сатып алу – 
сату (алмаштыру) буенча алдан килешү шартнамәсен 
тапшырырга кирәк. 
Социаль ипотека шартнамәсе буенча фатир сатып 
алган очракта, социаль ипотека шартнамәсенең 
ксерокопиясен, катнашу беркетмәләрен һәм түләү 
графигын бирергә кирәк. 
Торак йорт сатып алган вакытта техник паспортның 
ксерокопиясе һәм хуҗалык кенәгәсеннән өземтә 
бирелә. 

 Башка шәһәрдә яки районда милек хокукында шул 
исәптән балигъ булмаган балаларга караган фатирлар 
сатып алганда, тиешле шәһәрнең (районның) опека 
һәм попечительлек органының торакны читләштерүгә 
(сатуга, алмашуга) рөхсәтен бирергә кирәк.  
Оригиналлары  булган очракта, документларның 
күчермәсе 1 нөсхәдә бирелә 

2.6. Дәүләт органнары, җирле үзидарә 
органнары һәм мөрәҗәгать итүче 
тәкъдим итәргә хокуклы башка 
оешмалар карамагында булган дәүләт 
хезмәте күрсәтү өчен норматив 
хокукый актлар нигезендә кирәкле 
документларның тулы исемлеге 

- Сатылучы һәм сатып алына торган күчемсез милек 
объектына, шулай ук балигъ булмаган баланы теркәү 
урыныннан торак бинага йорт кенәгәсеннән өземтә 

 



 

2.7. Дәүләт хакимияте органнары һәм 
аларның структур бүлекчәләре 
исемлеге, аларны килештерү норматив 
хокукый актларда каралган очракларда, 
дәүләт хезмәте күрсәтү өчен таләп 
ителә һәм дәүләт хезмәте күрсәтүче 
башкарма хакимият органы 
тарафыннан гамәлгә ашырыла   

Дәүләт хезмәте күрсәтүен килештерү таләп ителми  

2.8. Хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш 
тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге 

Балигъ булмаганның теркәлү урыны булмаган урынга 
мөрәҗәгать итү 
 

 

2.9. Хезмәт күрсәтүне туктатып тору 
яки бирүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге 

Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктату өчен нигезләр 
каралмаган. 
Хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 
- тапшырылган документларның әлеге административ 
регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документлар 
исемлегенә туры килмәве; 
- балигъ булмаган затның торак һәм милек 
хокукларын кысу. 

 

2.10. Хезмәт күрсәтүләр өчен алына 
торган дәүләт пошлинасы яки башка 
түләү алу тәртибе, күләме һәм 
нигезләре                     

Түләүсез нигездә бирелә   

2.11. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү алу тәртибе, 
күләме һәм нигезләре, шул исәптән 
мондый түләүне исәпләү методикасы 
турында мәгълүматны да кертеп   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12. Дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
сорату биргәндә һәм дәүләт хезмәте 

Мөрәҗәгать итүченең кабул итүне көтүнең (хезмәт 
күрсәтүне көтүнең) максималь срогы 15 минуттан 

 



 

күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратта 
көтүнең максималь вакыты                     

артмаска тиеш. 
Дәүләт хезмәте күрсәтү алучыларның аерым 
категорияләре өчен чират билгеләнмәгән. 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең дәүләт 
хезмәте күрсәтү турында соравын 
теркәү вакыты        

Гариза кергән көнне               

2.14. Дәүләт хезмәте күрсәтелә торган 
биналарга таләпләр  

 1. Гариза түбәндәге адрес буенча бирелә: 
Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорт, 6нчы 

кабинет, опека һәм попечи-тельлек бүлеге. 
2. Гариза бирүчеләрне кабул итү янгын системасы 

һәм янгын сүндерү системасы белән 
җиһазландырылган бинада башкарыла. 

3. Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү бинасында 
бүлек белгеченең эш урыны электрон белешмә-
хокукый системаларга керү мөмкинлеге булган шәхси 
компьютер һәм хезмәт күрсәтүне тулы күләмдә 
башкаруны оештырырга мөмкинлек бирүче 
оргтехника белән җиһазландырыла. 

4. Документларны тутыру урыны урындыклар, 
өстәлләр белән җиһазландырыла һәм документлар 
тутыру үрнәкләре белән тәэмин ителә. 

5. Инвалидларның дәүләт хезмәтләре күрсәтү 
урынына тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин 
ителә, шул исәптән объектларга киртәләрсез керү һәм 
алардан чыгу, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәтү 
урынына керү максатларында объект буенча 
мөстәкыйль хәрәкәт итү мөмкинлеге тәэмин ителә. 

6. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү тәртибе турында 
визуаль һәм мультимедиа мәгълүматы гариза 
бирүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул исәптән 
инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә 

 



 

алып урнаштырыла. 

2.15. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
һәркем өчен мөмкин булуы һәм 
сыйфаты күрсәткечләре 

Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы 
күрсәткечләре булып тора: 
бинаның җәмәгать транспортына якын зонасында 
урнашуы; 
кирәкле сандагы белгечләр, шулай ук гариза 
бирүчеләрдән документлар кабул ителә торган 
биналар булу; 
мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәренең 
мәгълүмати ресурсларда, Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләрнең бердәм порталында хезмәт күрсәтү 
ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы 
мәгълүмат булу; 
башка затлар белән беррәттән хезмәт күрсәтүе алучы 
инвалидларга комачаулаучы киртәләрне җиңеп 
чыгарга ярдәм күрсәтү. 
  Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты 
түбәндәгеләр булмау белән характерлана: 
мөрәҗәгать итүчеләрдән документлар кабул иткәндә 
һәм биргәндә чират булмау; 
муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 
муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 
хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 
карата шикаять; 
муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 
хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 
игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 
Муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорау биргәндә 
һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе алган очракта 
муниципаль хезмәт күрсәтүче вазыйфаи затның һәм 
мөрәҗәгать итүченең бер тапкыр үзара хезмәттәшлеге 

 



 

күздә тотыла. Хезмәттәшлекнең озынлыгы регламент 
белән билгеләнә. 

2.16. Электрон формада дәүләт хезмәте 
күрсәтү үзенчәлекләре 

Электрон формада дәүләт хезмәте күрсәтелми  



 

3.  Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм үтәү 
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр 

 
3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау. 
3.1.1. Балигъ булмаганнарның күчемсез мөлкәтен читләштерү буенча алыш-

бирешләр ясауга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге 
процедураларны үз эченә ала:  

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 
2) гариза һәм документларны кабул итү (әлеге регламентның 2.5. п. кара); 
3) балигъ булмаганнарның күчемсез мөлкәтен читләштерү буенча алыш-бирешләр 

ясауга алдан рөхсәт бирүне әзерләү;   
4) гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләрен бирү; 
5) мөрәҗәгать итүчегә нигез булган очракта дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 

турында хат бирү. 
3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелеге блок-схемасы                      

3-нче кушымтада күрсәтелгән. 
3.2.  Консультация бирү. 
Мәгълүмат бирү һәм консультация процедуралары кысаларында гражданнарга 

консультация бирү һәм мәгълүмат бирү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- дәүләт хезмәте күрсәтү шартларын һәм тәртибен җайга салучы норматив хокукый 
актлар турында мәгълүмат бирә; 

- балигъ булмаганнарның күчемсез мөлкәтен читләштерү буенча алыш-бирешләр 
ясауга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе белән опекага алынган 
затның хокуклы вәкилен таныштыра; 

- балигъ булмаганнарның күчемсез мөлкәтен читләштерү буенча алыш-бирешләр 
ясауга алдан рөхсәт бирү өчен кирәкле документлар исемлеген тәкъдим итә. 

Консультация гариза бирүченең мөрәҗәгать итү көнендә телдән үткәрелә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителгән документның составы, формасы һәм 

хезмәтләр күрсәтү алуның башка мәсьәләләре буенча консультация. 
Консультация бирү һәм мәгълүмат бирү буенча административ процедураларның 

гомуми срогы – 15 минут. 
3.3. Гариза һәм документларны кабул итү. 
3.3.1.  Мөрәҗәгать итүче опека һәм попечительлек бүлегенә, КФҮгә (хезмәт күрсәтү 

КФҮ аша бирелгән очракта), гариза һәм 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны теркәп, 
шәхсән гариза бирә. 

3.3.2.  Кабул итүне алып баручы опека һәм попечительлек бүлеге, КФҮ  белгече 
гамәлгә ашыра: 

- гражданның шәхесен, балигъ булмаган затның яшәү урынын ачыклый; 
- документларның булуын тикшерә. Кирәкле документлар булмаган очракта, 

документларны бирергә тәкъдим итә. Әгәр гариза бирүче документларын кабул итүне 
таләп итә икән, документлар кабул ителә; 

Әлеге Регламентның 2.8. пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш 
тартуга нигез булмаганда, опека һәм попечительлек бүлеге белгече, КФҮ (КФҮ аша хезмәт 
күрсәтү шарты белән) мөрәҗәгать итүчегә гариза һәм документларны кабул итү, керү 
номеры бирелү турында хәбәр итә, шуннан соң әлеге Регламентның 3.3.3. пунктчасында 
каралган процедуралар гамәлгә ашырыла. 



 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән вакыттан алып бер 
көн эчендә 15 минутта гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән гариза һәм документлар, гражданнарны 
кабул итү журналында теркәү язуы. 

3.3.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүче биргән документларда 
булган мәгълүматларны тикшерә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм рөхсәтне әзерләү яки баш 
тарту турында карар кабул итү. 

3.4. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара соратулар 
формалаштыру һәм җибәрү. 

3.4.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече (мөрәҗәгать итүче белән алдан 
килештереп) электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша әлеге 
регламентның 2.6 пунктында каралган документлар бирү турында сорату җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүматлар бирү турында сорату. 
3.4.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнар тарафыннан опека һәм 

попечительлек бүлеге соравы буенча автоматлаштырылган режимда башкарыла: 
- соратуны эшкәртү һәм соратылган мәгълүматларны эзләү; 
- соратып алына торган мәгълүматларның ведомствоара электрон хезмәттәшлеге 

аша формалаштыру, яисә, соратып алына торган мәгълүматлар булмаган очракта, соратып 
алына торган белешмәләр бирүдән баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, баш тарту турында 
хәбәр җибәрү. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар опека һәм попечительлек 
органнары соратулары кергән вакыттан алып 5 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: соратуга җавап яки әлеге Регламентның 3.4. пунктында 
күрсәтелгән мәгълүматлар бирүдән баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү. 
3.5.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече тапшырылган документлар нигезендә 

балигъ булмаганнарның күчемсез мөлкәтен читләштерү буенча алыш-бирешләр ясауга 
алдан рөхсәт бирү турында боерык проекты әзерли һәм аны опека һәм попечительлек 
органы җитәкчесенә килештерүгә һәм раслауга җибәрә яки тиешле раслау белән баш тарту 
турында хат әзерли. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң биш эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: балигъ булмаганнарның күчемсез мөлкәтен 
читләштерү буенча алыш-бирешләр ясауга алдан рөхсәт бирү турында боерык, яисә 3.7. 
пункты нигезендә әзерләнгән баш тарту турында хат. 

3.6. Гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе бирү. 
3.6.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече, кул куелган боерыкны алгач, аны 

терки һәм мөрәҗәгать итүче кулына тапшыра.  
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.5.1. пунктчасында каралган 

процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 
3.7. Гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат бирү. 



 

3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече рөхсәт бирүдән баш тарту турында 
карар кабул ителгән очракта, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат проектын әзерли 
(баш тарту турында хат).  

Баш тарту турында әзерләнгән хат проекты Татарстан Республикасы Түбән Кама 
муниципаль районы опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә имзалауга җибәрелә. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар баш тарту өчен нигезләр 
ачыкланган вакыттан соң биш эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында хат проектын имзалауга җибәрү. 
3.7.2. Опека һәм попечительлек органы җитәкчесе баш тарту турында хатны 

имзалый һәм опека һәм попечительлек бүлеге белгеченә кире кайтара. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар бер эш көне эчендә гамәлгә 

ашырыла.  
Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында имзаланган хат. 
3.7.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүчегә кул куелган көннән 

алып бер эш көне эчендә баш тарту турында хатны җиткерә. Бер үк вакытта мөрәҗәгать 
итүчегә карарга шикаять бирү тәртибе аңлатыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.7.2. пунктчасы белән каралган 
процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
турында хәбәр итү. 

 
4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 
4.1. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту гариза 

бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм юкка чыгару, дәүләт хезмәте 
күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, КФҮнең вазыйфаи затларының (КФҮ аша 
хезмәт күрсәтү шартларында), опека һәм попечительлек органнарының гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) һәм карарларына шикаятьләре булган мөрәҗәгатьләргә җаваплар әзерләү 
һәм карарлар кабул итүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 
тора:  

- дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

- билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган эш башкаруны тикшерү; 
- билгеләнгән тәртиптә дәүләт хезмәте күрсәтү процедураларының үтәлешен 

контроль тикшерү. 
Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр 

уздырганда дәүләт хезмәте күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләр) яки мөрәҗәгать итүченең 
конкрет мөрәҗәгате белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала. 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр кылуга һәм карарлар кабул итүгә контрольне 
гамәлгә ашыру максат-ларында, КФҮ, опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә 
дәүләт хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесе тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү буенча 
административ процедураларда билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы 
контрольдә тоту гамәлгә ашырыла. 



 

 4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге КФҮнең 
структур бүлекчәләре, опека һәм попечительлек органнары һәм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җаваплы башкаручы мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 
тикшермәгән һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдән нигезсез баш тарткан өчен җавап тота. 

 
5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 
 

5.1. Дәүләт хезмәте алучылар дәүләт хезмәте бирүдә катнашучы КФҮ 
хезмәткәрләренең (хезмәт күрсәтү КФҮ аша башкарылган очракта), опека һәм 
попечительлек бүлегенең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына судка кадәр шикаять бирү 
хокукына ия. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә 
ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектлары норматив 
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру 
каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләр таләп итү;      

4) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре Федераль законнар 
һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив хокукый 
актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаса; 

6) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белән каралмаган түләү таләп итү; 

7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 
документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә 
мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 
тәртибен бозу; 

9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору һәм туктатып тору нигезләре әгәр 
дә федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган булса; 

10) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен кирәкле документларны кабул итүдән беренчел баш тартканда аларның булмавы һәм 
(яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән доку-ментлар яки мәгълүмат, яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне таләп итү. 



 

5.2. Язма формада шикаять кәгазьдә яисә электрон формада почта аша җибәрелергә 
мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә 
мөмкин. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү очрагында, шикаять КФҮ аша җибәрелә ала. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәренең мөрәҗәгать итүченең документларын кабул итүдән баш тартуы яисә 
җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдә яисә төзәтүләрнең билгеләнгән 
срогын бозу турында шикаять бирү очрагында - теркәлгән көннән соң биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә торган 

дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының яки муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать 
итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен 
телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш электрон 
почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр карарлары һәм гамәлләре (гамәл 
кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл 
кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 
документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәт алучысы, законлы вәкил тарафыннан 
имзалана. 

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлек һәм хаталарны 
төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган 
акчаларны кире кайтару һ.б. форма рәвешендә дә канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга 

калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма формада һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча 
электрон формада карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 
бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр 
турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм 
муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә алга таба башкарылырга 
тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган очракта, мөрәҗәгать итүчегә 
кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул 
ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 



 

5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта, 
шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны 
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 



Балигъ булмаганнарның күчемсез мөлкәтен 
читләштерү буенча алыш-бирешләр ясауга 
алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентына 
1-нче кушымта 

 
 

____________________________________ 
паспорт_____________________________ 
____________________________________, 
____________________________________ 
_________________адресы буенча яшәүче,  
телефон: ____________________________ 
граждан_____________________________ 
                                  (Ф.И.О.) 
____________________________________ 
 
 

ГАРИЗА 
 
  ______________________________________________ адресы буенча урнашкан 
(хосусыйлаштырылган, милеккә алынган, кооператив, дәүләт), 
       _________________________________________читләштерүгә (сату-алу, алмаштыру) 
рөхсәт бирүегезне үтенәм. 
____________________________________________________________________________ 
 Гомуми мәйданы _____ кв.м,  торак мәйданы_____ кв.м,  бүлмәләр саны______, 
фатирның милекчеләре булып торалар: ___________________________________________ 
                                                                                                          (Ф.И.О., өлешләрен күрсәтергә) 
______________________________________________________________________________ 
шул исәптән балигъ булмаган балалар (бала): 
______________________________________________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О., туу датасы, өлешләрен күрсәтергә)                                                                                                                                                           
________________________________________________________________бәйле рәвештә, 
                                                                  (торак шартларын яхшырту, күчеп китү һ.б.) 
гомуми мәйданы _____ кв.м,     торак мәйданы _____ кв.м, бүлмәләр саны_______ 
_______________________________________________________адресы буенча урнашкан 
 
 _________________________________________________________________сатып алабыз, 
                                             (фатир (җир кишәрлегендә урнашкан торак йорт) 
___________________________________________________________________________ 
анда балигъ булмаган затка _____________________     ___________ өлеш бүленеп бирелә. 
                                                               (Ф.И.О.) 
Өстәмә мәгълүмат (кредит җәлеп итү, сатып алына торган фатирны залог итеп тапшыру 
һәм башка төр мәшәкатьләр, ана (гаилә) капиталына дәүләт сертификатын куллану): 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________. 
          Балаларның милек һәм торак хокуклары кысылмый 
ТР буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте идарәсендә сату-алу 
килешүен теркәгәннән соң ике атна вакыт эчендә опека һәм попечительлек бүлегенә            



 

сату-алу шартнамәсенең һәм хокукларны дәүләт теркәве турында таныклык күчермәләрен 
тапшырырга йөкләмә алам. 
 Минем шәхси мәгълүматлар белән эшләүгә рөхсәт бирәм.   
 ____________________                                                                            _________________ 
             (дата)                                                                                                                                             (имза) 
Мин,__________________________________________________________________________ 
                                                       (14 яшьтән өлкән булган балигъ булмаган затның ФИО) 
законлы вәкилләрнең гаризасы белән ризалашам. 
 
____________________                                                                            _________________ 
             (дата)                                                                                                                                        (имза) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Балигъ булмаганнарның күчемсез мөлкәтен 
читләштерү буенча алыш-бирешләр ясауга 
алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентына 
2-нче кушымта 

 
 
 
 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы һәм аны тапшыру буенча агымдагы контрольне 
гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар реквизитлары 

 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының  
опека һәм попечительлек бүлеге 

 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Бүлек башлыгы 8 (8555) 41-91-45 otdel.oip@tatar.ru 
 Бүлек  белгече 8 (8555) 41-98-24 otdel.oip@tatar.ru 

 
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 

 
Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет Җитәкчесе 8 (8555) 42-50-50 Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru 
Башкарма комитет Җитәкчесе 
урынбасары 

8 (8555) 42-38-05 Zamsoc.Nk@tatar.ru 

 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Балигъ булмаганнарның күчемсез мөлкәтен 
читләштерү буенча алыш-бирешләр ясауга 
алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентына 
3-нче кушымта 

 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтүнең гамәлләр эзлеклелеге БЛОК-СХЕМАСЫ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Мөрәҗәгать итүче 

Мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү 

Гариза һәм документларны кабул итү 

Бирелгән документларны карау 

Баш тартуга нигезләр булмаганда, боерык 
проекты әзерләү  

Нигезләр булганда, баш 
тарту турында хат әзерләү 

Опека һәм попечительлек бүлеге җитәкчесе боерыкны яки баш тарту турында 
хатны имзалый 

 Мөрәҗәгать итүчегә рөхсәтне яки баш тарту турында хатны бирү 



 

Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019 елның 11-нче февраль 
51-нче номерлы карарына 
18-нче кушымта 

 
 
 
 

Балигъ булмаганнар катнашында кредит акчаларыннан файдаланып торак сатып алуга һәм 
аны залогка (ипотекага) тапшыруга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең  

административ регламенты  
  
 

1. Гомуми нигезләмәләр 
 

1.1.  Әлеге Регламент Түбән Кама муниципаль районы территориясендә яшәүче 
балигъ булмаганнар катнашында кредит акчаларыннан файдаланып торак сатып алуга һәм 
аны залогка (ипотекага) тапшыруга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
стандартын һәм тәртибен билгели (алга таба – хезмәт күрсәтү). 

1.2. Хезмәт күрсәтүне алучылар: балигъ булмаганнар катнашында кредит 
акчаларыннан файдаланып торак сатып алуга һәм аны залогка (ипотекага) тапшыруга 
алдан рөхсәт алырга теләгән 14 яшьләре тулган Россия Федерациясенең балигъ булмаган 
гражданнары яки ундүрт яшькә җитмәгән балигъ булмаган балаларның законлы вәкилләре 
(алга таба – мөрәҗәгать итүчеләр). 

1.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
(алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
башкаручы – балигъ булмаган затларның теркәү урыны буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(алга таба – опека һәм попечительлек органы). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән Кама 
шәһәре, Төзүчеләр пр., 12. 

1.3.2. Опека һәм попечительлек органының урнашу урыны: Татарстан 
Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорты, 6-нчы каб. 

 Эш режимы:  
Дүшәмбе – 13.00-17.00. 
Пәнҗешәмбе – 8.00-12.00, 13.00-17.00. 
Җәмәгать транспорты белән «Кама» кунакханәсе тукталышына кадәр барырга. 
Керү ирекле. 
1.3.3 Белешмәләр өчен телефон.: 8(8555) 41-98-24. 
1.3.4. «Интернет» челтәрендә ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының рәсми сайты адресы: http://www.e-nkama.ru/. 
1.3.5. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
1) Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге бинасында урнашкан дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
мәгълүмати стендлар ярдәмендә; 



 

2) «Интернет» челтәре ярдәмендә: 
- ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында 

(http://www.e-nkama.ru/); 
3) гражданинның опека һәм попечительлек бүлегенә шәхси мөрәҗәгате вакытында; 
4) опека һәм попечительлек бүлегенә язмача мөрәҗәгать иткәндә; 
5)  КФҮдә (КФҮ аша хезмәт күрсәтү шартларында). 
1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге нигезләрдә башкарыла: 
1994 елның 30 ноябрендәге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы 

(беренче өлеш) (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 
1995 елның 29 декабрендәге 223-ФЗ номерлы Россия Федерациясенең Гаилә 

кодексы (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 01.01.1996, № 1, 16 ст.); 
 «Опека һәм попечительлек турында» 2008 елның 24 апрелендәге 48-ФЗ номерлы 

Федераль закон (алга таба – 48-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 28.04.2008, № 17, 1755 ст.); 

 «Татарстан Республикасында опека һәм попечительлек органнары эшчәнлеген 
оештыру турында» 2004 елның 27 февралендәге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы (алга таба – 8-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы, № 43-44, 
2.03.2004); 

2009 елның 13 гыйнварындагы 4-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Гаилә 
кодексы (алга таба – ТР ГК) (2009 елның 16 гыйнварындагы 8 номерлы Татарстан 
Республикасы); 

 «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә 
органнарына опека һәм попечи-тельлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым 
дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы (алга таба – 7-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы,  
№ 60-61, 25.03.2008); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 
2010 елның 2 ноябрендәге 880-нче карары (алга таба – ТР МК 880 номерлы карары) 
(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм 
республика башкарма хакимияте органнары норматив актлары җыентыгы, 08.12.2010,              
№ 46,  2144 ст.; 20.12.2011, № 48, 2612 ст.); 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                                
2014 елның 18 февралендәге 5-нче номерлы карары белән расланган, Татарстан 
Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы (алга               
таба – Устав); 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                            
2015 елның 24 февралендәге 7 номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба –                
БК турында Нигезләмә); 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 2014 елның 15 августындагы боерыгы белән расланган Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге турында 
нигезләмәсе (алга таба – опека бүлеге турында Нигезләмә). 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 
- административ регламент – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 



 

органының административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм 
эзлеклелеген, аның структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи затлары арасында үзара 
хезмәттәшлек тәртибен, шулай ук дәүләт хакимияте башкарма органының физик яки 
юридик затлар (алга таба – дәүләт хезмәтләрен алучылар), дәүләт хакимиятенең һәм җирле 
үзидарәнең башка органнары, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә оешмалар белән 
үзара хезмәттәшлеген билгели торган норматив хокукый акт;  

- дәүләт хезмәте күрсәтү – гариза бирүчеләрнең Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә гариза 
бирүчеләр сораулары буенча гамәлгә ашырыла торган, Федераль законнар һәм Татарстан 
Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашырганда, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы, җирле үзидарә 
органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге; 

- дәүләт  хезмәтләре күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга таба – шикаять) – 
210-ФЗ номерлы Феде-раль законның 16 статьясы 1.1 кисәге белән каралган, дәүләт 
хезмәте күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның 
вазыйфаи заты, күпфункцияле үзәк хезмәткәре, дәүләт хезмәткәре яисә оешмалар яисә 
аларның хезмәткәрләре тарафыннан әлеге мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүләре 
алганда,  мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле тарафыннан мөрәҗәгать итүченең 
бозылган хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау  таләбе; 

- дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба – 
күпфункцияле үзәк) – дәүләт яисә муниципаль учреждениенең оештыру – хокукый 
формасында барлыкка килгән (шул исәптән автоном учреждение булып торган),                         
210-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыручы, шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы 
буенча электрон формада, вәкаләтле оешма; 

- «бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең «Дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 15.1 маддәсендә күрсәтелгән сорату яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында тиешле сорату белән бер тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң гамәлгә ашырыла 
торган дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү, ә дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар 
яки муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара хезмәттәшлек күпфункцияле 
үзәк тарафыннан мөрәҗәгать итүченең катнашыннан башка норматив хокукый актлар һәм 
үзара хезмәттәшлек турында килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган принцип. 



 

2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 
 

Стандарт таләпләре атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге 
Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 

таләпне билгеләүче норматив 
акт 

2.1.  Дәүләт хезмәте күрсәтү атамасы Балигъ булмаганнар катнашында кредит акчаларыннан 
файдаланып торак сатып алуга һәм аны залогка (ипотекага) 
тапшыруга алдан рөхсәт бирү  

РФ Гаилә кодексы  
РФ ГК 
48-ФЗ номерлы Федераль закон   

2.2. Хезмәт күрсәтүче орган атамасы Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитеты  (балигъ булмаганның яшәү урыны 
буенча) 

8-ТРЗ номерлы ТР законы 
48-ФЗ номерлы Федераль закон  

2.3. Хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре 
тасвирламасы 

Боерык рәвешендә балигъ булмаганнар катнашында кредит 
акчаларыннан файдаланып торак сатып алуга һәм аны 
залогка (ипотекага) тапшыруга алдан рөхсәт бирү   яки 
хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат. 

РФ Гаилә кодексы 
 РФ ГК 
48-ФЗ номерлы Федераль закон   

2.4.  Хезмәт күрсәтү срогы Дәүләт хезмәте күрсәтүгә караган гражданнарның язмача 
мөрәҗәгатьләрен карау теркәлгәннән соң 15 көн эчендә 
гамәлгә ашырыла. 

48-ФЗ номерлы Федераль закон  
 РФ ГК 

2.5.  Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен, 
шулай ук гариза бирүче тарафыннан 
тапшырылырга тиешле дәүләт 
хезмәтләре күрсәтү өчен кирәкле 
һәм мәҗбүри булган хезмәтләр 
күрсәтү өчен законнар яисә башка 
норматив хокукый актлар нигезендә 
кирәкле документларның тулы 
исемлеге. 
 

1. Ата-аналарның (яки аларны алыштыручы затларның) 
гаризасы (1нче кушымта). 
2. Законлы вәкил ризалыгы белән эш итүче балигъ 
булмаган 14 яшьтән 18 яшькә кадәр затның гаризасы. 
3. Опека һәм попечительлек органы җитәкчесе исеменә 
ипотека кредиты бирү турында банктан хат. 
4. Мөрәҗәгать итүчеләрнең (1 бит+теркәлү) паспортлары 
ксерокопиясе. 
5. Баланың (балаларның) туу турында таныклыгы 
ксерокопиясе, шул исәптән 14 яшьтән өлкәнрәкләрнең дә. 
6. Сатучыларның сатуга гариза-ризалыгы. 
7. Сатып алына торган фатирга хокук билгели торган 
документның ксерокопиясе (хосусыйлаштыру 
шартнамәсе, сату-алу шартнамәсе һ.б.). 

 



 

8. Сатып алына торган фатирның техник паспортының 
ксерокопиясе (яки БТИ белешмәсе ксерокопиясе). 
9. Ана сертификаты ксерокопиясе (ана капиталы 
акчаларын кулланганда). 
Оригиналлары  булган очракта, документларның 
күчермәсе 1 нөсхәдә бирелә 

2.6. Дәүләт органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм мөрәҗәгать 
итүче тәкъдим итәргә хокуклы 
башка оешмалар карамагында 
булган дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
норматив хокукый актлар нигезендә 
кирәкле документларның тулы 
исемлеге 

- Балигъ булмаган баланың теркәлү урыныннан йорт 
кенәгәсеннән өземтә (төп нөсхә); 

- Сатып алына торган фатирга йорт кенәгәсеннән өземтә 
(төп нөсхә). 

 

2.7. Дәүләт хакимияте органнары 
һәм аларның структур бүлекчәләре 
исемлеге, аларны килештерү 
норматив хокукый актларда 
каралган очракларда, дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен таләп ителә һәм дәүләт 
хезмәте күрсәтүче башкарма 
хакимият органы тарафыннан 
гамәлгә ашырыла   

Дәүләт хезмәте күрсәтүен килештерү таләп ителми  

2.8. Хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш 
тарту өчен нигезләрнең тулы 
исемлеге 

Балигъ булмаганның теркәлү урыны булмаган урынга 
мөрәҗәгать итү 

 

2.9. Хезмәт күрсәтүне туктатып тору 
яки бирүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге 

Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктату өчен нигезләр 
каралмаган. 
Хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 
- мөрәҗәгать итүченең әлеге административ регламентның  
 

 



 

2.5 пунктында күрсәтелгән документларны тәкъдим 
итмәве; 
- балигъ булмаган затның милек хокукларын кысу. 

2.10. Хезмәт күрсәтүләр өчен алына 
торган дәүләт пошлинасы яки башка 
түләү алу тәртибе, күләме һәм 
нигезләре                     

Түләүсез нигездә   

2.11. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү алу тәртибе, 
күләме һәм нигезләре, шул исәптән 
мондый түләүне исәпләү 
методикасы турында мәгълүматны 
да кертеп   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12. Дәүләт хезмәте күрсәтү 
турында сорату биргәндә һәм дәүләт 
хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен алганда 
чиратта көтүнең максималь вакыты                     

Мөрәҗәгать итүченең кабул итүне көтүнең (хезмәт 
күрсәтүне көтүнең) максималь срогы 15 минуттан 
артмаска тиеш. 
Дәүләт хезмәте күрсәтү алучыларның аерым 
категорияләре өчен чират бил-геләнмәгән. 

 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең дәүләт 
хезмәте күрсәтү турында соравын 
теркәү вакыты        

Гариза кергән көнне               

2.14. Дәүләт хезмәте күрсәтелә 
торган биналарга таләпләр 

1. Гариза түбәндәге адрес буенча бирелә: 
Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорт, 6нчы 
кабинет, опека һәм попечительлек бүлеге. 
2. Гариза бирүчеләрне кабул итү янгын системасы һәм 
янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган бинада 
башкарыла. 
3. Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү бинасында бүлек 
белгеченең эш урыны электрон белешмә-хокукый 
системаларга керү мөмкинлеге булган шәхси компьютер 
һәм хезмәт күрсәтүне тулы күләмдә башкаруны 

 



 

оештырырга мөмкинлек бирүче оргтехника белән 
җиһазландырыла. 
4. Документларны тутыру урыны урындыклар, өстәлләр 
белән җиһазландырыла һәм документлар тутыру үрнәкләре 
белән тәэмин ителә. 
5. Инвалидларның дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына 
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә, шул исәптән 
объектларга киртәләрсез керү һәм алардан чыгу, шулай ук 
дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына керү максатларында 
объект буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү мөмкинлеге тәэмин 
ителә. 
6. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү тәртибе турында визуаль 
һәм мультимедиа мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен 
уңайлы урыннарда, шул исәптән инвалидларның 
чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла. 

2.15. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
һәркем өчен мөмкин булуы һәм 
сыйфаты күрсәткечләре 

Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы 
күрсәткечләре булып тора: 
бинаның җәмәгать транспортына якын зонасында 
урнашуы; 
кирәкле сандагы белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән 
документлар кабул ителә торган биналар булу; 
мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәренең 
мәгълүмати ресур-сларда, Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләрнең бердәм порталында хезмәт күрсәтү 
ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат 
булу; 
башка затлар белән беррәттән хезмәт күрсәтүе алучы 
инвалидларга комачаулаучы киртәләрне җиңеп чыгарга 
ярдәм күрсәтү. 
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 
булмау белән характерлана: 
 

 



 

мөрәҗәгать итүчеләрдән документлар кабул иткәндә һәм 
биргәндә чират булмау; 
муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 
муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 
хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 
карата шикаять; 
муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 
хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 
игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 
Муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорау биргәндә һәм 
муниципаль хезмәт нәтиҗәсе алган очракта муниципаль 
хезмәт күрсәтүче вазыйфаи затның һәм мөрәҗәгать 
итүченең бер тапкыр үзара хезмәттәшлеге күздә тотыла. 
Хезмәттәшлекнең озынлыгы регламент белән билгеләнә. 

2.16. Электрон формада дәүләт 
хезмәте күрсәтү үзенчәлекләре 

Электрон формада дәүләт хезмәте күрсәтелми  



 

3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм үтәү 
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр 

 
 
3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау. 
3.1.1. Балигъ булмаганнар катнашында кредит акчаларыннан файдаланып торак 

сатып алуга һәм аны залогка (ипотекага) тапшыруга алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала:  

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 
2) гариза һәм документларны кабул итү (әлеге регламентның 2.5. п. кара); 
3) балигъ булмаганнар катнашында кредит акчаларыннан файдаланып торак сатып 

алуга һәм аны залогка (ипотекага) тапшыруга алдан рөхсәт бирүне әзерләү;   
4) гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләрен бирү; 
5) мөрәҗәгать итүчегә нигез булган очракта дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 

турында хат бирү. 
3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелеге блок-схемасы                  

3-нче кушымтада күрсәтелгән. 
3.2.  Мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү. 
Дәүләт хезмәте алу тәртибе буенча консультация алу өчен опека һәм 

попечительлек бүлегенә мөрәҗәгать итүче шәхсән мөрәҗәгать итә. 
Опека һәм попечительлек бүлеге белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, 

шул исәптән дәүләт хезмәте алу өчен кирәкле документларның составы, формасы һәм 
эчтәлеге буенча да. 

Консультация гариза бирүченең мөрәҗәгать итү көнендә телдән үткәрелә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: дәүләт хезмәте алу өчен кирәкле документларның 

составы, формасы һәм эчтәлеге буенча консультация, кисәтүләр.  
3.3. Гариза һәм документларны кабул итү. 
3.3.1.  Мөрәҗәгать итүче опека һәм попечительлек бүлегенә, КФҮгә (хезмәт 

күрсәтү КФҮ аша бирелгән очракта), гариза һәм 2.5 пунктында күрсәтелгән 
документларны теркәп, шәхсән гариза бирә. 

3.3.2.  Кабул итүне алып баручы опека һәм попечительлек бүлеге, КФҮ белгече 
гамәлгә ашыра: 

-   гражданның шәхесен, балигъ булмаган затның яшәү урынын ачыклый; 
- документларның булуын тикшерә. Кирәкле документлар булмаган очракта, 

документларны бирергә тәкъдим итә. Әгәр гариза бирүче документларын кабул итүне 
таләп итә икән, документлар кабул ителә; 

Әлеге Регламентның 2.8. пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш 
тартуга нигез булмаганда, опека һәм попечительлек бүлеге белгече, КФҮ (КФҮ аша 
хезмәт күрсәтү шарты белән) мөрәҗәгать итүчегә гариза һәм документларны кабул итү, 
керү номеры бирелү турында хәбәр итә, шуннан соң әлеге Регламентның 3.3.3. 
пунктчасында каралган процедуралар гамәлгә ашырыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән вакыттан алып 
бер көн эчендә 15 минутта гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән гариза һәм документлар, гражданнарны 
кабул итү журналында теркәү язуы. 

3.3.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүче биргән 
документларда булган мәгълүматларны тикшерә. 



 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм рөхсәтне әзерләү яки 
баш тарту турында карар кабул итү. 

3.4. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара соратулар 
формалаштыру һәм җибәрү. 

3.4.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече (мөрәҗәгать итүче белән алдан 
килештереп) электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша 
әлеге регламентның 2.6 пунктында каралган документлар бирү турында сорату җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүматлар бирү турында сорату. 
3.4.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнар тарафыннан опека һәм 

попечительлек бүлеге соравы буенча автоматлаштырылган режимда башкарыла: 
- соратуны эшкәртү һәм соратылган мәгълүматларны эзләү; 
- соратып алына торган мәгълүматларның ведомствоара электрон хезмәттәшлеге 

аша формалаштыру, яисә, соратып алына торган мәгълүматлар булмаган очракта, 
соратып алына торган белешмәләр бирүдән баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, баш тарту 
турында хәбәр җибәрү. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар опека һәм попечительлек 
органнары соратулары кергән вакыттан алып 5 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: соратуга җавап яки әлеге Регламентның 3.4. 
пунктында күрсәтелгән мәгълүматлар бирүдән баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү. 
3.5.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече тапшырылган документлар 

нигезендә балигъ булмаганнар катнашында торак залогын яңадан рәсмиләштерүгә 
(рефинанслауга) рөхсәт итү турында боерык проектын һәм аны опека һәм попечительлек 
органы җитәкчесенә килештерүгә һәм раслауга җибәрә яки тиешле раслау белән баш 
тарту турында хат әзерли. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң биш эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: балигъ булмаганнар катнашында кредит 
акчаларыннан файдаланып торак сатып алуга һәм аны залогка (ипотекага) тапшыруга 
алдан рөхсәт бирү турында боерык, яисә 3.7. пункты нигезендә әзерләнгән баш тарту 
турында хат. 

3.6. Гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе бирү. 
3.6.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече, кул куелган боерыкны алгач, аны 

терки һәм мөрәҗәгать итүче кулына тапшыра.  
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.5.1. пунктчасында каралган 

процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 
3.7. Гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат бирү. 
3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече рөхсәт бирүдән баш тарту турында 

карар кабул ителгән очракта, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат проектын әзерли 
(баш тарту турында хат).  

Баш тарту турында әзерләнгән хат проекты Татарстан Республикасы Түбән Кама 
муниципаль районы опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә имзалауга җибәрелә. 



 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедуралар 
тәмамланган вакыттан соң биш эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында хат проектын имзалауга җибәрү. 
3.7.2. Опека һәм попечительлек органы җитәкчесе баш тарту турында хатны 

имзалый һәм опека һәм попечительлек бүлеге белгеченә кире кайтара. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар бер эш көне эчендә гамәлгә 

ашырыла.  
Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында имзаланган хат. 
3.7.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүчегә кул куелган көннән 

алып бер эш көне эчендә баш тарту турында хатны җиткерә. Бер үк вакытта мөрәҗәгать 
итүчегә карарга шикаять бирү тәртибе аңлатыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.7.2. пунктчасы белән каралган 
процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
турында хәбәр итү. 

 
4.  Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 
4.1. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту гариза 

бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм юкка чыгару, дәүләт хезмәте 
күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, КФҮнең вазыйфаи затларының (КФҮ 
аша хезмәт күрсәтү шартларында), опека һәм попечительлек органнарының гамәлләренә 
(гамәл кылмауларына) һәм карарларына шикаятьләре булган мөрәҗәгатьләргә җаваплар 
әзерләү һәм карарлар кабул итүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 
тора:  

- дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

- билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган эш башкаруны тикшерү; 
- билгеләнгән тәртиптә дәүләт хезмәте күрсәтү процедураларының үтәлешен 

контроль тикшерү. 
Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр 

уздырганда дәүләт хезмәте күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләр) яки мөрәҗәгать итүченең 
конкрет мөрәҗәгате белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала. 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр кылуга һәм карарлар кабул итүгә контрольне 
гамәлгә ашыру максатларында, КФҮ, опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә 
дәүләт хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесе тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү буенча 
административ процедураларда билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы 
контрольдә тоту гамәлгә ашырыла. 

 4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге КФҮнең 
структур бүлекчәләре, опека һәм попечительлек органнары һәм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 



 

4.4. Җаваплы башкаручы мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 
тикшермәгән һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдән нигезсез баш тарткан өчен җавап тота. 

 
5.  Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, 

КФҮ, КФҮ хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка 
кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 

 
5.1. Дәүләт хезмәте алучылар дәүләт хезмәте бирүдә катнашучы КФҮ 

хезмәткәрләренең (хезмәт күрсәтү КФҮ аша башкарылган очракта), опека һәм 
попечительлек бүлегенең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына судка кадәр шикаять бирү 
хокукына ия. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә 
ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектлары норматив 
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру 
каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләр таләп итү;      

4) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре Федераль 
законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив 
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаса; 

6) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белән каралмаган түләү таләп итү; 

7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 
документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә 
мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 
тәртибен бозу; 

9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору һәм туктатып тору нигезләре әгәр 
дә федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган булса; 

10) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән беренчел баш тартканда аларның 
булмавы һәм (яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат, яисә 
муниципаль хезмәт күрсәтүне таләп итү. 

5.2. Язма формада шикаять кәгазьдә яисә электрон формада почта аша җибәрелергә 
мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә 
мөмкин. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү очра-гында, шикаять КФҮ аша җибәрелә ала. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының, 
КФҮ, КФҮ хезмәткәренең мөрәҗәгать итүченең документларын кабул итүдән баш 



 

тартуы яисә җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдә яисә төзәтүләрнең 
билгеләнгән срогын бозу турында шикаять бирү очрагында - теркәлгән көннән соң биш 
эш көне эчендә. 

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә торган 

дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының яки муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать 
итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен 
телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш электрон 
почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте 
күрсәтүче органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр карарлары һәм гамәлләре 
(гамәл кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл 
кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 
документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәт алучысы, законлы вәкил тарафыннан 
имзалана. 

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлек һәм хаталарны 
төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән 
каралмаган акчаларны кире кайтару һ.б. форма рәвешендә дә канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга 

калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма формада һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча 
электрон формада карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 
бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр 
турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм 
муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә алга таба башкарылырга 
тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 
кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта, 
шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган 
материалларны кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 



Балигъ булмаганнар катнашында кредит 
акчаларыннан файдаланып торак сатып 
алуга һәм аны залогка (ипотекага) 
тапшыруга алдан рөхсәт бирү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
1-нче кушымта 

 
________________________________ 

____________________________________ 
паспорт_____________________________ 
____________________________________, 
____________________________________ 
_________________адресы буенча яшәүче,  
телефон: ____________________________ 
граждан_____________________________ 
                                  (Ф.И.О.) 
____________________________________ 

 
                                                           ГАРИЗА 
 
Гомуми мәйданы ________________кв.м,_______________(бүлмәләр саны)_____________,  
____________________________________________________адресы буенча урнашкан 
фатирны милеккә алырга рөхсәт бирүегезне үтенәм. 
Сатып алына торган торактан кредит акчаларыннан файдаланып торак сатып алуга һәм 
аны залогка (ипотекага) тапшыруга төзелгән шартнамә буенча, балигъ булмаган 
______________________________________________________________________________      
                               (Ф.И.О.) 
_______________________________ ____________________________ өлеш аерып бирелә. 

Өстәмә мәгълүмат: ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
Минем шәхси мәгълүматлар белән эшләүгә рөхсәт бирәм.   

 
___________________________                                        ________________________ 

                          (дата)                                                                                                                         (имза)                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Балигъ булмаганнар катнашында кредит 
акчаларыннан файдаланып торак сатып 
алуга һәм аны залогка (ипотекага) 
тапшыруга алдан рөхсәт бирү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең  
административ регламентына 
2-нче кушымта 

 
 
 
 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы һәм аны тапшыру буенча агымдагы контрольне 
гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар реквизитлары 

 
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының  

опека һәм попечительлек бүлеге 
 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Бүлек башлыгы 8 (8555) 41-91-45 otdel.oip@tatar.ru 
 Бүлек  белгече 8 (8555) 41-98-24 otdel.oip@tatar.ru 

 
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 

 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Башкарма комитет Җитәкчесе 8 (8555) 42-50-50 Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru 
Башкарма комитет Җитәкчесе 
урынбасары 

8 (8555) 42-38-05 Zamsoc.Nk@tatar.ru 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Балигъ булмаганнар катнашында кредит 
акчаларыннан файдаланып торак сатып 
алуга һәм аны залогка (ипотекага) 
тапшыруга алдан рөхсәт бирү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
3-нче кушымта 

 
Дәүләт хезмәте күрсәтүнең гамәлләр эзлеклелеге БЛОК-СХЕМАСЫ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Мөрәҗәгать итүче 

Мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү 

Гариза һәм документларны кабул итү 

 Бирелгән документларны карау 

Баш тартуга нигезләр булмаганда, боерык 
проекты әзерләү 

Нигезләр булганда, баш 
тарту турында хат әзерләү 

 Опека һәм попечительлек бүлеге җитәкчесе боерыкны яки баш тарту турында 
хатны имзалый 

Мөрәҗәгать итүчегә рөхсәтне яки баш тарту турында хатны бирү 



 

Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019 елның 11-нче февраль 
51-нче номерлы карарына 
19-нчы кушымта 
 

 
 
 
 

Законлы вәкилгә балигъ булмаганның акча кертемен алуга рөхсәт бирү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ регламенты 

 
 1. Гомуми нигезләмәләр 

 
1.1. Әлеге Регламент Түбән Кама муниципаль районы территориясендә яшәүче 

законлы вәкилгә балигъ булмаганның акча кертемен алуга рөхсәт бирү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели (алга таба – хезмәт күрсәтү). 

1.2. Хезмәт күрсәтүне алучылар: балигъ булмаганның акча кертемен алуга рөхсәт 
алырга теләгән Россия Федерациясенең гражданнары (алга таба – мөрәҗәгать итүчеләр). 

1.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
(алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
башкаручы – опекага алынган затларның теркәү урыны буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(алга таба – опека һәм попечительлек органы). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән Кама 
шәһәре, Төзүчеләр пр., 12. 

1.3.2. Опека һәм попечительлек органының урнашу урыны: Татарстан 
Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорты, 7-нче каб. 

Эш режимы:  
Дүшәмбе – 13.00-17.00. 
Пәнҗешәмбе – 8.00-12.00, 13.00-17.00. 
Җәмәгать транспорты белән «Кама» кунакханәсе тукталышына кадәр барырга. 
Керү ирекле. 
1.3.3. Белешмәләр өчен телефон.: 8(8555) 41-91-40. 
1.3.4. «Интернет» челтәрендә ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының рәсми сайты адресы: http://www.e-nkama.ru/. 
1.3.5. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
1) Татарстан  Республикасы  Түбән  Кама  муниципаль  районы  Башкарма                            

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге бинасында урнашкан дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
мәгълүмати стендлар ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәре ярдәмендә: 
- ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында 

(http://www.e-nkama.ru/); 
3) гражданинның опека һәм попечительлек бүлегенә шәхси мөрәҗәгате вакытында; 
4) опека һәм попечительлек бүлегенә язмача мөрәҗәгать иткәндә; 



 

5)  КФҮдә (КФҮ аша хезмәт күрсәтү шартларында). 
1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге нигезләрдә башкарыла: 
1994 елның 30 ноябрендәге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы 

(беренче өлеш) (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 
Россия Федерациясенең 2002 елның 14 ноябрендәге 138-ФЗ номерлы Гражданлык 

процессуаль кодексы (алга таба – РФ ГПК) (РФ законнары җыелмасы,                                       
2002 елның 18 ноябрендәге 46 номерлы 4532 ст.); 

 «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»                                   
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының 2010 елның 2 августындагы                            
31-нче номерлы 4179 ст.); 

 «Татарстан Республикасында опека һәм попечительлек органнары эшчәнлеген 
оештыру турында» 2004 елның 27 февралендәге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы (алга таба – 8-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы, № 43-44, 
2.03.2004); 

 «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә 
органнарына опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым 
дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы (алга таба – 7-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы,  
№ 60-61, 25.03.2008); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 
2010 елның 2 ноябрендәге 880-нче карары (алга таба – ТР МК 880 номерлы карары) 
(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм 
республика башкарма хакимияте органнары норматив актлары җыентыгы, 08.12.2010,               
№ 46,  2144 ст.; 20.12.2011, № 48, 2612 ст.); 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                             
2014 елның 18 февралендәге 5-нче номерлы карары белән расланган, Татарстан 
Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы (алга  
таба – Устав); 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                             
2015 елның 24 февралендәге 7 номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба –                   
БК турында Нигезләмә); 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 2014 елның 15 августындагы боерыгы белән расланган Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге турында 
нигезләмәсе (алга таба – опека бүлеге турында Нигезләмә). 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 
- административ регламент – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 

органының административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм 
эзлеклелеген, аның структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи затлары арасында үзара 
хезмәттәшлек тәртибен, шулай ук дәүләт хакимияте башкарма органының физик яки 
юридик затлар (алга таба – дәүләт хезмәтләрен алучылар), дәүләт хакимиятенең һәм җирле 
үзидарәнең башка органнары, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә оешмалар белән 
үзара хезмәттәшлеген билгели торган норматив хокукый акт;  



 

- дәүләт хезмәте күрсәтү – гариза бирүчеләрнең Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә гариза 
бирүчеләр сораулары буенча гамәлгә ашырыла торган, Федераль законнар һәм Татарстан 
Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашырганда, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы, җирле үзидарә 
органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге; 

- дәүләт  хезмәтләре күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга таба – шикаять) – 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.1 кисәге белән каралган, дәүләт хезмәте 
күрсәтүче орган,  күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты, 
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, дәүләт хезмәткәре яисә оешмалар яисә аларның 
хезмәткәрләре тарафыннан әлеге мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүләре алганда,  
мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле тарафыннан мөрәҗәгать итүченең бозылган 
хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау  таләбе; 

- дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба – 
күпфункцияле үзәк) – дәүләт яисә муниципаль учреждениенең оештыру – хокукый 
формасында барлыкка килгән (шул исәптән автоном учреждение булып торган),                         
210-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыручы, шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы 
буенча электрон формада, вәкаләтле оешма; 

- «бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең «Дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 15.1 маддәсендә күрсәтелгән сорату яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында тиешле сорату белән бер тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң гамәлгә ашырыла 
торган дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү, ә дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар 
яки муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара хезмәттәшлек күпфункцияле 
үзәк тарафыннан мөрәҗәгать итүченең катнашыннан башка норматив хокукый актлар һәм 
үзара хезмәттәшлек турында килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган принцип. 

 



 

2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 
 

Стандарт таләпләре атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге 
Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 

таләпне билгеләүче норматив 
акт 

2.1. Хезмәт күрсәтү атамасы  Законлы вәкилгә балигъ булмаганның акча кертемен 
алуга рөхсәт бирү 

 РФ ГК 28 ст. 
 РФ ГК 37 ст. 
 РФ Гаилә кодексы 60 ст. 

2.2.  Хезмәт күрсәтүче орган 
атамасы 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль 
районы Башкарма комитеты опека һәм попечительлек 
бүлеге  (мөрәҗәгать итүченең яшәү урыны буенча) 

8-ТРЗ номерлы ТР законы 5 ст. 

2.3.  Хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре  Банкка (финанс учреждениесенә) хат рәвешендә 
балигъ булмаган баланың акча кертемен алу өчен законлы 
вәкилгә, тәрбиягә бала алган ата-анага, опекунга 
(попечительгә) рөхсәт яисә баш тарту турында хат 

 РФ ГК 28 ст. 
 РФ ГК 37 ст. 
 РФ Гаилә кодексы 60 ст. 

2.4.  Хезмәт күрсәтү срогы Дәүләт хезмәте күрсәтүгә караган гражданнарның 
язмача мөрәҗәгатьләрен карау теркәлгәннән соң 15 көн 
эчендә гамәлгә ашырыла. 

 

2.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен, 
шулай ук гариза бирүче тарафыннан 
тапшырылырга тиешле дәүләт 
хезмәтләре күрсәтү өчен кирәкле 
һәм мәҗбүри булган хезмәтләр 
күрсәтү өчен законнар яисә башка 
норматив хокукый актлар нигезендә 
кирәкле документларның тулы 
исемлеге. 

1. Акча кертеман алу өчен үтенеч белән бер ата-
ананың яисә аларны алыштыручы затларның гаризасы. 

2. Бер ата-ананың паспорт күчермәсе. 
3. Балигъ булмаган баланың  туу турында таныклыгы 

күчермәсе. 
4.  Опека (опекуннар (попечительләр), тәрбиягә бала 

алган ата-аналар өчен) билгеләү турында муниципаль 
хокукый акт күчермәсе. 

5. Балигъ булмаганның акча кертемен раслаучы 
документ күчермәсе (сберкнижка, мираска хокукы 
турында таныклык һ.б.) 

6. Бала мәнфәгатьләрендә акчаны алуның  максатка 
ярашлыгын раслаучы документлар (уку учреждениесенең 

 



 

белем бирүнең коммерция формасы турында белешмә, 
дәвалау учреждениесеннән түләүле дәвалау кирәклеге 
турында белешмә һ.б.) 

2.6. Дәүләт органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм мөрәҗәгать 
итүче тәкъдим итәргә хокуклы 
башка оешмалар карамагында 
булган дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
норматив хокукый актлар нигезендә 
кирәкле документларның тулы 
исемлеге 

Әлеге категориягә караган документлар бирү таләп 
ителми 

 

2.7. Дәүләт хакимияте органнары 
һәм аларның структур бүлекчәләре 
исемлеге, аларны килештерү 
норматив хокукый актларда 
каралган очракларда, дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен таләп ителә һәм дәүләт 
хезмәте күрсәтүче башкарма 
хакимият органы тарафыннан 
гамәлгә ашырыла   

Дәүләт хезмәте күрсәтүен килештерү таләп ителми  

2.8. Хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш 
тарту өчен нигезләрнең тулы 
исемлеге 

Балигъ булмаганның теркәлү урыны булмаган урынга 
мөрәҗәгать итү 

 

2.9. Хезмәт күрсәтүне туктатып тору 
яки бирүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге 

Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктату өчен нигезләр 
каралмаган. 

Хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 
 - тапшырылган документларның әлеге административ 

регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документлар 
исемлегенә туры килмәве; 

- балигъ булмаган затның милек хокукларын кысу. 

 



 

2.10. Хезмәт күрсәтүләр өчен алына 
торган дәүләт пошлинасы яки башка 
түләү алу тәртибе, күләме һәм 
нигезләре                     

Дәүләт хезмәте күрсәтү түләүсез нигездә бирелә  

2.11. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү алу тәртибе, 
күләме һәм нигезләре, шул исәптән 
мондый түләүне исәпләү 
методикасы турында мәгълүматны 
да кертеп   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12. Дәүләт хезмәте күрсәтү 
турында сорату биргәндә һәм дәүләт 
хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен алганда 
чиратта көтүнең максималь вакыты                     

Мөрәҗәгать итүченең кабул итүне көтүнең (хезмәт 
күрсәтүне көтүнең) максималь срогы 15 минуттан 
артмаска тиеш. 

Дәүләт хезмәте күрсәтү алучыларның аерым 
категорияләре өчен чират билгеләнмәгән. 

 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең дәүләт 
хезмәте күрсәтү турында соравын 
теркәү вакыты        

Гариза кергән көнне               

2.14. Дәүләт хезмәте күрсәтелә 
торган биналарга таләпләр 

1. Гариза түбәндәге адрес буенча бирелә: 
Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорт, 8нче 

кабинет, опека һәм попечительлек бүлеге. 
2. Гариза бирүчеләрне кабул итү янгын системасы һәм 

янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган бинада 
башкарыла. 

3. Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү бинасында бүлек 
белгеченең эш урыны электрон белешмә-хокукый 
системаларга керү мөмкинлеге булган шәхси компьютер 
һәм хезмәт күрсәтүне тулы күләмдә башкаруны оешты-
рырга мөмкинлек бирүче оргтехника белән 
җиһазландырыла. 

 



 

4. Документларны тутыру урыны урындыклар, өстәлләр 
белән җиһазландырыла һәм документлар тутыру үрнәкләре 
белән тәэмин ителә. 

5. Инвалидларның дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына 
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә, шул исәптән 
объектларга киртәләрсез керү һәм алардан чыгу, шулай ук 
дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына керү максатларында 
объект буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү мөмкинлеге тәэмин 
ителә. 

6. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү тәртибе турында визуаль 
һәм мультимедиа мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен 
уңайлы урыннарда, шул исәптән инвалидларның 
чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла. 

2.15. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
һәркем өчен мөмкин булуы һәм 
сыйфаты күрсәткечләре 

Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы 
күрсәткечләре булып тора: 

бинаның җәмәгать транспортына якын зонасында 
урнашуы; 

кирәкле сандагы белгечләр, шулай ук гариза 
бирүчеләрдән документлар кабул ителә торган биналар 
булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәренең 
мәгълүмати ресурсларда, Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләрнең бердәм порталында хезмәт күрсәтү 
ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат 
булу; 

башка затлар белән беррәттән хезмәт күрсәтүе алучы 
инвалидларга комачаулаучы киртәләрне җиңеп чыгарга 
ярдәм күрсәтү. 

  Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 
булмау белән характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләрдән документлар кабул иткәндә 

 



 

һәм биргәндә чират булмау; 
муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 
муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 
карата шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 
хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 
игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорау биргәндә 
һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе алган очракта 
муниципаль хезмәт күрсәтүче вазыйфаи затның һәм 
мөрәҗәгать итүченең бер тапкыр үзара хезмәттәшлеге 
күздә тотыла. Хезмәттәшлекнең озынлыгы регламент 
белән билгеләнә. 

2.16. Электрон формада дәүләт 
хезмәте күрсәтү үзенчәлекләре 

Электрон формада дәүләт хезмәте күрсәтелми  



3.  Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм үтәү 
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр 

 
3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау. 
3.1.1. Законлы вәкилгә балигъ булмаганның акча кертемен алуга рөхсәт бирү буенча 

дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала:  
1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 
2) гариза һәм документларны кабул итү (әлеге регламентның 2.5. п. кара); 
3) бирелгән документларны карау; 
4) законлы вәкилгә балигъ булмаганның акча кертемен алуга рөхсәт әзерләү яки 

нигез булганда баш тарту турында хат;  
5) гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләрен бирү; 
6) мөрәҗәгать итүчегә нигез булган очракта дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 

турында хат бирү. 
3.1.2. Дәүләт  хезмәте  күрсәтү  буенча  гамәлләр  эзлеклелеге  блок-схемасы                     

3-нче кушымтада күрсәтелгән. 
3.2. Консультация бирү. 
Мәгълүмат бирү һәм консультация процедуралары кысаларында гражданнарга 

консультация бирү һәм мәгълүмат бирү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 
белгече: 

- дәүләт хезмәте күрсәтү шартларын һәм тәртибен җайга салучы норматив хокукый 
актлар турында мәгълүмат бирә; 

- законлы вәкилгә балигъ булмаганның акча кертемен алуга рөхсәт бирү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе белән опекага алынган затның законлы вәкилен 
таныштыра; 

-  балигъ булмаганның акча кертемен алуга рөхсәт бирү өчен кирәкле документлар 
исемлеген тәкъдим итә. 

Консультация гариза бирүченең мөрәҗәгать итү көнендә телдән үткәрелә. 
Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителгән документның составы, формасы һәм 

хезмәтләр күрсәтү алуның башка мәсьәләләре буенча консультация. 
Консультация бирү һәм мәгълүмат бирү буенча административ процедураларның 

гомуми срогы – 15 минут. 
3.3.  Мөрәҗәгать итүче 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны теркәп, шәхсән 

гариза бирә. 
Гариза һәм документларны кабул итү өчен җаваплы опека һәм попечительлек бүлеге 

белгече: 
- гражданның шәхесен, балигъ булмаган затның яшәү урынын ачыклый; 
- опекун (попечитель) тарафыннан бирелгән кирәкле документларның булуын 

тикшерә. Кирәкле документлар булмаган очракта, документларны бирергә тәкъдим итә. 
Әгәр гариза бирүче документларын кабул итүне таләп итә икән, документлар кабул ителә; 

- документлар пакетын формалаштыра. 
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән, теркәлгән документлар. 
Гамәлләр үтәүнең максималь срогы 15 минут. 
Әлеге Регламентның 2.8. пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш 

тартуга нигез булмаганда, опека һәм попечительлек бүлеге белгече, КФҮ (КФҮ аша хезмәт 
күрсәтү шарты белән) мөрәҗәгать итүчегә гариза һәм документларны кабул итү, керү 
номеры бирелү турында хәбәр итә, шуннан соң әлеге Регламентның 3.4. пунктчасында 
каралган процедуралар гамәлгә ашырыла. 



 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән вакыттан алып бер 
көн эчендә 15 минутта гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән гариза һәм документлар, гражданнарны 
кабул итү журналында теркәү язуы. 

3.4. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүче биргән документларда 
булган мәгълүматларны тикшерә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм рөхсәт әзерләү яки баш 
тарту турында карар кабул итү. 

3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү. 
3.5.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече тапшырылган документлар нигезендә 

балигъ булмаганның акча кертемен алуга рөхсәт бирү проекты әзерли һәм аны опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесенә килештерүгә һәм раслауга җибәрә яки тиешле раслау 
белән баш тарту турында хат әзерли. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң биш эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: балигъ булмаганның акча кертемен алуга рөхсәт бирү, 
яисә 3.7. пункты нигезендә әзерләнгән баш тарту турында хат. 

3.6. Гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе бирү. 
3.6.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече, кул куелган рөхсәтне алгач, аны 

терки һәм мөрәҗәгать итүче кулына тапшыра.  
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.4. пунктчасында каралган 

процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 
3.7. Гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат бирү. 
3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече рөхсәт бирүдән баш тарту турында 

карар кабул ителгән очракта, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат проектын әзерли.  
Баш тарту турында әзерләнгән хат проекты опека һәм попечительлек органы 

җитәкчесенә имзалауга җибәрелә. 
 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедуралар 

тәмамланган вакыттан соң биш эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында хат проектын имзалауга җибәрү. 
3.7.2. Опека һәм попечительлек органы җитәкчесе баш тарту турында хатны 

имзалый һәм опека һәм попечительлек бүлеге белгеченә кире кайтара. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар бер эш көне эчендә гамәлгә 

ашырыла.  
Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында имзаланган хат. 
3.7.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүчегә кул куелган көннән 

алып бер эш көне эчендә баш тарту турында хатны җиткерә. Бер үк вакытта мөрәҗәгать 
итүчегә карарга шикаять бирү тәртибе аңлатыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.7.2. пунктчасы белән каралган 
процедураны тәмамла-ганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
турында хәбәр итү. 

 
 
 



 

4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 
 

4.1. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту гариза 
бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм юкка чыгару, дәүләт хезмәте 
күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, КФҮнең вазыйфаи затларының (КФҮ аша 
хезмәт күрсәтү шартларында), опека һәм попечительлек органнарының гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) һәм карарларына шикаятьләре булган мөрәҗәгатьләргә җаваплар әзерләү 
һәм карарлар кабул итүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 
тора:  

- дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

- билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган эш башкаруны тикшерү; 
- билгеләнгән тәртиптә дәүләт хезмәте күрсәтү процедураларының үтәлешен 

контроль тикшерү. 
Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр 

уздырганда дәүләт хезмәте күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләр) яки мөрәҗәгать итүченең 
конкрет мөрәҗәгате белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала. 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр кылуга һәм карарлар кабул итүгә контрольне 
гамәлгә ашыру максатларында, КФҮ, опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесе тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү буенча 
административ процедураларда билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы 
контрольдә тоту гамәлгә ашырыла. 

 4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге КФҮнең 
структур бүлекчәләре, опека һәм попечительлек органнары һәм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җаваплы башкаручы мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 
тикшермәгән һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдән нигезсез баш тарткан өчен җавап тота. 

 
5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 
 

5.1. Дәүләт хезмәте алучылар дәүләт хезмәте бирүдә катнашучы КФҮ 
хезмәткәрләренең (хезмәт күрсәтү КФҮ аша башкарылган очракта), опека һәм 
попечительлек бүлегенең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына судка кадәр шикаять бирү 
хокукына ия. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә 
ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 



 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектлары норматив 
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру 
каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләр таләп итү;      

4) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре Федераль 
законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив 
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаса; 

6) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белән каралмаган түләү таләп итү; 

7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 
документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә 
мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 
тәртибен бозу; 

9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору һәм туктатып тору нигезләре әгәр 
дә федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган булса; 

10) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән беренчел баш тартканда аларның 
булмавы һәм (яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат, яисә 
муниципаль хезмәт күрсәтүне таләп итү. 

5.2. Язма формада шикаять кәгазьдә яисә электрон формада почта аша җибәрелергә 
мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә 
мөмкин. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү очрагында, шикаять КФҮ аша җибәрелә ала. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәренең мөрәҗәгать итүченең документларын кабул итүдән баш тартуы яисә 
җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдә яисә төзәтүләрнең билгеләнгән 
срогын бозу турында шикаять бирү очрагында - теркәлгән көннән соң биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә торган 

дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының яки муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать 
итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен 
телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш электрон 
почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр карарлары һәм гамәлләре (гамәл 
кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл 
кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр. 



 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган                      
документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәт алучысы, законлы вәкил тарафыннан 
имзалана. 

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлек һәм хаталарны 
төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган 
акчаларны кире кайтару һ.б. форма рәвешендә дә канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга 

калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма формада һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча  
электрон формада карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән              
бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр 
турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм 
муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә алга таба башкарылырга 
тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган очракта, мөрәҗәгать итүчегә 
кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул         
ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.10. Шикаятьне  карау  барышында  яисә  карап  тикшерү  нәтиҗәләре  буенча                     
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта, 
шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны 
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 

 
 



 

Балигъ булмаганның акча 
кертемен алуга рөхсәт бирү буенча  
дәүләт хезмәте күрсәтүнең  
административ регламентына 
1-нче кушымта 

 
 
 

                                                                                                          
______________________________ 
____________________________________ 
паспорт_____________________________ 

(сериясе, номеры, кем тарафыннан 
____________________________________,              

һәм кайчан бирелгән) 
телефон: ____________________________, 
____________________________________ 

(тулы адрес) 
____________________________________ 
_________________адресы буенча яшәүче,  
____________________________________ 

(Ф.И.О. тулысынча) 
____________________________________ 

 

гариза 

__________________ елда туган минем улымның (кызымның), опекага алынган баланың 
 ______________________________________________________________________________  
                             (балигъ булмаганның Ф.И.О. тулысынча) 
аныкы булган банк счетыннан___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________     

(баланың акчаларын алуның сәбәбен аңлатырга) 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________бәйле рәвештә,                                                          
акча кертемен алуга рөхсәт бирүегезне үтенәм. 
 

Опека органына минем бала (опекага алган бала) мәнфәгатьләрендә акча тотуны 
раслаучы документларны_______кадәр срокта тапшырырга йөкләмә алам. 

 
 
  

20___ елның «___» _______________   ________________ 
                                (имза) 

 
 

  



 

Балигъ булмаганның акча 
кертемен алуга рөхсәт бирү буенча  
дәүләт хезмәте күрсәтүнең  
административ регламентына 
2-нче кушымта 

 
 
 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы һәм аны тапшыру буенча агымдагы контрольне 
гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар реквизитлары 

 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының  
опека һәм попечительлек бүлеге 

 
 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Бүлек башлыгы 8 (8555) 41-91-45 otdel.oip@tatar.ru 
 Бүлек  белгече 8 (8555) 41-91-40 Olga.Minenkova@tatar.ru 

 
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 

 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Башкарма комитет Җитәкчесе 8 (8555) 42-50-50 Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru 
Башкарма комитет Җитәкчесе 
урынбасары 

8 (8555) 42-38-05 Zamsoc.Nk@tatar.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Балигъ булмаганның акча 
кертемен алуга рөхсәт бирү буенча  
дәүләт хезмәте күрсәтүнең  
административ регламентына 
3-нче кушымта 

 
Дәүләт хезмәте күрсәтүнең гамәлләр эзлеклелеге БЛОК-СХЕМАСЫ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Мөрәҗәгать итүче 

      Мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү 

Гариза һәм документларны кабул итү 

Бирелгән документларны карау 

Нигезләр булганда, баш тарту 
турында хат әзерләү 

 Баш тартуга нигезләр булмаганда, 
боерык проекты әзерләү һәм аны 

килештерү 

Опека һәм попечительлек бүлеге җитәкчесе рөхсәтне яки баш тарту турында 
хатны имзалый 

 Мөрәҗәгать итүчегә рөхсәтне яки баш тарту турында хатны бирү 



 

Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
2019 елның 11-нче февраль 
51-нче номерлы карарына 
20-нче кушымта 

 
 
 
 

Балигъ булмаганнар катнашында торак залогын яңадан рәсмиләштерүгә (рефинанслауга)  
алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең  

административ регламенты 
  

1. Гомуми нигезләмәләр 
 

1.1. Әлеге Регламент Түбән Кама муниципаль районы территориясендә яшәүче 
балигъ булмаганнар катнашында торак залогын яңадан рәсмиләштерүгә (рефинанслауга) 
алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели 
(алга таба – хезмәт күрсәтү). 

1.2. Хезмәт күрсәтүне алучылар: балигъ булмаганнар катнашында торак залогын 
яңадан рәсмиләштерүгә (рефинанслауга) алдан рөхсәт алырга теләгән 14 яшьләре тулган 
Россия Федерациясенең балигъ булмаган гражданнары яки ундүрт яшькә җитмәгән балигъ 
булмаган балаларның законлы вәкилләре (алга таба – мөрәҗәгать итүчеләр). 

1.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
(алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүне 
башкаручы – балигъ булмаган затларның теркәү урыны буенча Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
(алга таба – опека һәм попечительлек органы). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Түбән Кама 
шәһәре, Төзүчеләр пр., 12. 

1.3.2. Опека һәм попечительлек органының урнашу урыны: Татарстан 
Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорты, 6-нчы каб. 

Эш режимы:  
Дүшәмбе – 13.00-17.00. 
Пәнҗешәмбе – 8.00-12.00, 13.00-17.00. 
Җәмәгать транспорты белән «Кама» кунакханәсе тукталышына кадәр барырга. 
Керү ирекле. 
1.3.3 Белешмәләр өчен телефон.: 8(8555) 41-98-24. 
1.3.4. «Интернет» челтәрендә ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының рәсми сайты адресы: http://www.e-nkama.ru/. 
1.3.5. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
1) Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге бинасында урнашкан дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган дәүләт хезмәте күрсәтү турында 
мәгълүмати стендлар ярдәмендә; 

2) «Интернет» челтәре ярдәмендә: 



 

- ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында 
(http://www.e-nkama.ru/). 

3) гражданинның опека һәм попечительлек бүлегенә шәхси мөрәҗәгате вакытында; 
4) опека һәм попечительлек бүлегенә язмача мөрәҗәгать иткәндә; 
5) КФҮдә (КФҮ аша хезмәт күрсәтү шартларында). 
1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге нигезләрдә башкарыла: 
1994 елның 30 ноябрендәге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы 

(беренче өлеш) (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 
1995 елның 29 декабрендәге 223-ФЗ номерлы Россия Федерациясенең Гаилә 

кодексы (алга таба – РФ ГК) (РФ законнар җыелмасы, 01.01.1996, № 1, 16 ст.); 
 «Опека һәм попечительлек турында» 2008 елның 24 апрелендәге 48-ФЗ номерлы 

Федераль закон (алга таба – 48-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелмасы, 28.04.2008, № 17, 1755 ст.); 

 «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»                                    
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (РФ законнары җыелмасының 2010 елның 2 августындагы                             
31-нче номерлы 4179 ст.); 

2009 елның 13 гыйнварындагы 4-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Гаилә 
кодексы (алга таба – ТР ГК) (2009 елның 16 гыйнварындагы 8 номерлы Татарстан 
Республикасы); 

 «Татарстан Республикасында опека һәм попечительлек органнары эшчәнлеген 
оештыру турында» 2004 елның 27 февралендәге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы (алга таба – 8-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы, № 43-44, 
2.03.2004); 

 «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә 
органнарына опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым 
дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы (алга таба – 7-ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Республикасы,  
№ 60-61, 25.03.2008); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 
2010 елның 2 ноябрендәге 880-нче карары (алга таба – ТР МК 880 номерлы карары) 
(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм 
республика башкарма хакимияте органнары норматив актлары җыентыгы, 08.12.2010,             
№ 46, 2144 ст.; 20.12.2011, № 48,  2612 ст.); 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                              
2014 елның 18 февралендәге 5-нче номерлы карары белән расланган, Татарстан 
Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы (алга     
таба – Устав); 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының                               
2015 елның 24 февралендәге 7 номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә (алга таба –                  
БК турында Нигезләмә); 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 2014 елның 15 августындагы боерыгы белән расланган Түбән Кама 



 

муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге турында 
нигезләмәсе (алга таба – опека бүлеге турында Нигезләмә). 

1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 
- административ регламент – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 

органының административ процедуралары һәм административ гамәлләре срокларын һәм 
эзлеклелеген, аның структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи затлары арасында үзара 
хезмәттәшлек тәртибен, шулай ук дәүләт хакимияте башкарма органының физик яки 
юридик затлар (алга таба – дәүләт хезмәтләрен алучылар), дәүләт хакимиятенең һәм җирле 
үзидарәнең башка органнары, шулай ук дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә оешмалар белән 
үзара хезмәттәшлеген билгели торган норматив хокукый акт;  

- дәүләт хезмәте күрсәтү – гариза бирүчеләрнең Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә гариза 
бирүчеләр сораулары буенча гамәлгә ашырыла торган, Федераль законнар һәм Татарстан 
Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашырганда, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы, җирле үзидарә 
органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге; 

- дәүләт  хезмәтләре күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга таба – шикаять) – 
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.1 кисәге белән каралган, дәүләт хезмәте 
күрсәтүче орган,  күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты, 
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, дәүләт хезмәткәре яисә оешмалар яисә аларның 
хезмәткәрләре тарафыннан әлеге мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүләре алганда,  
мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле тарафыннан мөрәҗәгать итүченең бозылган 
хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау  таләбе.»; 

- дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба – 
күпфункцияле үзәк) – дәүләт яисә муниципаль учреждениенең оештыру – хокукый 
формасында барлыкка килгән (шул исәптән автоном учреждение булып торган),                           
210-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыручы, шул исәптән «бер тәрәзә» принцибы 
буенча электрон формада, вәкаләтле оешма; 

- «бер тәрәзә» принцибы – мөрәҗәгать итүченең «Дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 15.1 маддәсендә күрсәтелгән сорату яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү 
турында тиешле сорату белән бер тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң гамәлгә ашырыла 
торган дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү, ә дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар 
яки муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар белән үзара хезмәттәшлек күпфункцияле 
үзәк тарафыннан мөрәҗәгать итүченең катнашыннан башка норматив хокукый актлар һәм 
үзара хезмәттәшлек турында килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган принцип. 

 



 
2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 

 

Стандарт таләпләре атамасы Стандартка таләпләр эчтәлеге 
Дәүләт хезмәте күрсәтү яисә 

таләпне билгеләүче норматив 
акт 

2.1.  Дәүләт хезмәте күрсәтү атамасы  Балигъ булмаганнар катнашында торак залогын яңадан 
рәсмиләштерүгә (рефинанслауга) алдан рөхсәт бирү 

РФ ГК 26, 28 ст. 
РФ ГК 37 ст. 
 РФ Гаилә кодексы 60 ст. 
48-ФЗ номерлы Федераль закон   

2.2. Хезмәт күрсәтүче орган атамасы Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитеты  (балигъ булмаганның яшәү урыны 
буенча) 

8-ТРЗ номерлы ТР законы 
48-ФЗ номерлы Федераль закон  
21 ст. 

2.3. Хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре 
тасвирламасы 

Боерык рәвешендә балигъ булмаганнар катнашында торак 
залогын яңадан рәсмиләштерүгә (рефинанслауга) алдан 
рөхсәт бирү   яки хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында 
бәяләмә. 

РФ ГК 37 ст. 
 РФ Гаилә кодексы 60 ст. 
 48-ФЗ номерлы Федераль 
закон  21 ст. 

2.4. Хезмәт күрсәтү срогы Дәүләт хезмәте күрсәтүгә караган гражданнарның 
гаризаларын карау теркәлгәннән соң 15 көн эчендә гамәлгә 
ашырыла. 
 Ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек очрагында - 
мөрәҗәгать теркәлгән көннән алып 30 көннән дә артык 
түгел. 

48-ФЗ номерлы Федераль закон 
21 ст. 
РФ ГК 37 ст. 
48-ФЗ номерлы Федераль закон  
12 ст. 

2.5.  Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен, 
шулай ук гариза бирүче тарафыннан 
тапшырылырга тиешле дәүләт 
хезмәтләре күрсәтү өчен кирәкле 
һәм мәҗбүри булган хезмәтләр 
күрсәтү өчен законнар яисә башка 
норматив хокукый актлар нигезендә 
кирәкле документларның тулы 
исемлеге. 
 

1. Балигү булмаганның ата-аналарының (яки аларны 
алыштыручы затларның), торак урынның барлык 
милекчеләренең гаризасы (1-нче кушымта). 
2. Законлы вәкил ризалыгы белән эш итүче балигъ 
булмаган 14 яшьтән 18 яшькә кадәр затның гаризасы. 
3. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органга булган кредитны 
рефинанслау максатларында ипотека кредиты бирү 
турында банктан хат. 
4. Мөрәҗәгать итүчеләрнең (1 бит+теркәлү) паспортлары 
ксерокопиясе. 

 



 
5. Баланың (балаларның) туу турында таныклыгы 
ксерокопиясе, шул исәптән 14 яшьтән өлкәнрәкләрнең дә. 
6. Фатирны сату-алу (кредит шартнамәсе) шартнамәсе 
ксерокопиясе. 
7. Фатирның техник паспортының ксерокопиясе (яки БТИ 
белешмәсе ксерокопиясе). 
Оригиналлары булган очракта, документларның күчермәсе 
1 нөсхәдә бирелә 

2.6. Дәүләт органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм мөрәҗәгать 
итүче тәкъдим итәргә хокуклы 
башка оешмалар карамагында 
булган дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
норматив хокукый актлар нигезендә 
кирәкле документларның тулы 
исемлеге 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында таләп ителергә 
мөмкин булган документлар: 
- балигъ булмаганнарның теркәү урыныннан һәм сатып 
алына торган фатирга йорт кенәгәсеннән (һәр фатир 
буенча) өземтә 
 

 

2.7. Дәүләт хакимияте органнары 
һәм аларның структур бүлекчәләре 
исемлеге, аларны килештерү 
норматив хокукый актларда 
каралган очракларда, дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен таләп ителә һәм дәүләт 
хезмәте күрсәтүче башкарма 
хакимият органы тарафыннан 
гамәлгә ашырыла   

 Дәүләт хезмәте күрсәтүен килештерү таләп ителми  

2.8. Хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш 
тарту өчен нигезләрнең тулы 
исемлеге 

Балигъ булмаганның теркәлү урыны булмаган урынга 
мөрәҗәгать итү 
  

 

2.9. Хезмәт күрсәтүне туктатып тору 
яки бирүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы исемлеге 

Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктату өчен нигезләр 
каралмаган. 
Хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 

 



 
 - тапшырылган документларның әлеге административ 
регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документлар 
исемлегенә туры килмәве; 
- балигъ булмаган затның милек хокукларын кысу. 

2.10. Хезмәт күрсәтүләр өчен алына 
торган дәүләт пошлинасы яки башка 
түләү алу тәртибе, күләме һәм 
нигезләре                     

Түләүсез нигездә  

2.11. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү алу тәртибе, 
күләме һәм нигезләре, шул исәптән 
мондый түләүне исәпләү 
методикасы турында мәгълүматны 
да кертеп   

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәт күрсәтү таләп ителми  

2.12. Дәүләт хезмәте күрсәтү 
турында сорату биргәндә һәм дәүләт 
хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен алганда 
чиратта көтүнең максималь вакыты                     

Мөрәҗәгать итүченең кабул итүне көтүнең (хезмәт 
күрсәтүне көтүнең) максималь срогы 15 минуттан 
артмаска тиеш. 
Дәүләт хезмәте күрсәтү алучыларның аерым 
категорияләре өчен чират билгеләнмәгән. 

 

2.13. Мөрәҗәгать итүченең дәүләт 
хезмәте күрсәтү турында соравын 
теркәү вакыты        

Гариза кергән көнне               

2.14. Дәүләт хезмәте күрсәтелә 
торган биналарга таләпләр 

1. Гариза түбәндәге адрес буенча бирелә: 
Түбән Кама шәһәре, Мәктәп бульвары, 2а йорт, 6-нчы 

кабинет, опека һәм попечительлек бүлеге. 
2. Гариза бирүчеләрне кабул итү янгын системасы һәм 

янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган бинада 
башкарыла. 

3. Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү бинасында бүлек 
белгеченең эш урыны электрон белешмә-хокукый 
системаларга керү мөмкинлеге булган шәхси компьютер 

 



 
һәм хезмәт күрсәтүне тулы күләмдә башкаруны 
оештырырга мөмкинлек бирүче оргтехника белән 
җиһазландырыла. 

4. Документларны тутыру урыны урындыклар, өстәлләр 
белән җиһазландырыла һәм документлар тутыру үрнәкләре 
белән тәэмин ителә. 

5. Инвалидларның дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына 
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә, шул исәптән 
объектларга киртәләрсез керү һәм алардан чыгу, шулай ук 
дәүләт хезмәтләре күрсәтү урынына керү максатларында 
объект буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү мөмкинлеге тәэмин 
ителә. 

6. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү тәртибе турында визуаль 
һәм мультимедиа мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен 
уңайлы урыннарда, шул исәптән инвалидларның 
чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла. 

2.15. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
һәркем өчен мөмкин булуы һәм 
сыйфаты күрсәткечләре 

Хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы 
күрсәткечләре булып тора: 

бинаның җәмәгать транспортына якын зонасында 
урнашуы; 

кирәкле сандагы белгечләр, шулай ук гариза 
бирүчеләрдән документлар кабул ителә торган биналар 
булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәренең 
мәгълүмати ресурсларда, Дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләрнең бердәм порталында хезмәт күрсәтү 
ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат 
булу; 

башка затлар белән беррәттән хезмәт күрсәтүе алучы 
инвалидларга комачаулаучы киртәләрне җиңеп чыгарга 
ярдәм күрсәтү. 

  

 



 
 Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләр 

булмау белән характерлана: 
мөрәҗәгать итүчеләрдән документлар кабул иткәндә 

һәм биргәндә чират булмау; 
муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 
муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 

хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 
карата шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль 
хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә карата әдәпсез, 
игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата шикаятьләр. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорау биргәндә 
һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсе алган очракта 
муниципаль хезмәт күрсәтүче вазыйфаи затның һәм 
мөрәҗәгать итүченең бер тапкыр үзара хезмәттәшлеге 
күздә тотыла. Хезмәттәшлекнең озынлыгы регламент 
белән билгеләнә. 

2.16. Электрон формада дәүләт 
хезмәте күрсәтү үзенчәлекләре 

Электрон формада дәүләт хезмәте күрсәтелми  



 

3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм үтәү 
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр 

 
3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр тәртибен тасвирлау. 
3.1.1. Балигъ булмаганнар катнашында торак залогын яңадан рәсмиләштерүгә 

(рефинанслауга) алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге 
процедураларны үз эченә ала:  

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 
2) гариза һәм документларны кабул итү (әлеге регламентның 2.5. п. кара); 
3) балигъ булмаганнар катнашында торак залогын яңадан рәсмиләштерүгә 

(рефинанслауга) алдан рөхсәт бирүне әзерләү; 
4) гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләрен бирү; 
5) мөрәҗәгать итүчегә нигез булган очракта дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 

турында хат бирү. 
3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелеге блок-схемасы                      

3-нче кушымтада күрсәтелгән. 
3.2.  Мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү. 
Дәүләт хезмәте алу тәртибе буенча консультация алу өчен опека һәм попечительлек 

бүлегенә мөрәҗәгать итүче шәхсән мөрәҗәгать итә. 
Опека һәм попечительлек бүлеге белгече мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, 

шул исәптән дәүләт хезмәте алу өчен кирәкле документларның составы, формасы һәм 
эчтәлеге буенча да. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедура гариза бирүченең мөрәҗәгать итү 
көнендә үткәрелә. 

Процедураларның нәтиҗәсе: дәүләт хезмәте алу өчен кирәкле документларның 
составы, формасы һәм эчтәлеге буенча консультация, кисәтүләр. 

3.3. Гариза һәм документларны кабул итү. 
3.3.1.  Мөрәҗәгать итүче опека һәм попечительлек бүлегенә, КФҮгә (хезмәт күрсәтү 

КФҮ аша бирелгән очракта), гариза һәм 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны теркәп, 
шәхсән гариза бирә. 

3.3.2.  Кабул итүне алып баручы опека һәм попечительлек бүлеге, КФҮ белгече 
гамәлгә ашыра: 

- гражданның шәхесен, балигъ булмаган затның яшәү урынын ачыклый; 
- документларның булуын тикшерә. Кирәкле документлар булмаган очракта, 

документларны бирергә тәкъдим итә. Әгәр гариза бирүче документларын кабул итүне 
таләп итә икән, документлар кабул ителә. 

Әлеге Регламентның 2.8. пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш 
тартуга нигез булмаганда, опека һәм попечительлек бүлеге белгече, КФҮ (КФҮ аша хезмәт 
күрсәтү шарты белән) мөрәҗәгать итүчегә гариза һәм документларны кабул итү, керү 
номеры бирелү турында хәбәр итә, шуннан соң әлеге Регламентның 3.3.3. пунктчасында 
каралган процедуралар гамәлгә ашырыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән вакыттан алып бер 
көн эчендә 15 минутта гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән гариза һәм документлар, гражданнарны 
кабул итү журналында теркәү язуы. 

3.3.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүче биргән документларда 
булган мәгълүматларны тикшерә. 



 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм рөхсәтне әзерләү яки баш 
тарту турында карар кабул итү. 

3.4. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара соратулар 
формалаштыру һәм җибәрү. 

3.4.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече (мөрәҗәгать итүче белән алдан 
килештереп) электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша әлеге 
регламентның 2.6 пунктында каралган документлар бирү турында сорату җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән алып ике 
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүматлар бирү турында сорату. 
3.4.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнар тарафыннан опека һәм 

попечительлек бүлеге соравы буенча автоматлаштырылган режимда башкарыла: 
- соратуны эшкәртү һәм соратылган мәгълүматларны эзләү; 
- соратып алына торган мәгълүматларның ведомствоара электрон хезмәттәшлеге 

аша формалаштыру, яисә, соратып алына торган мәгълүматлар булмаган очракта, соратып 
алына торган белешмәләр бирүдән баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, баш тарту турында 
хәбәр җибәрү. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар опека һәм попечительлек 
органнары соратулары кергән вакыттан алып 5 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: соратуга җавап яки әлеге Регламентның 2.6. пунктында 
күрсәтелгән мәгълүматлар бирүдән баш тарту турында хәбәрнамә. 

3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү 
3.5.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече тапшырылган документлар нигезендә 

балигъ булмаганнар катнашында торак залогын яңадан рәсмиләштерүгә (рефинанслауга) 
рөхсәт бирү турында боерык проекты әзерли һәм аны опека һәм попечительлек органы 
җитәкчесенә килештерүгә һәм раслауга җибәрә яки тиешле раслау белән баш тарту 
турында хат әзерли. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедураны 
тәмамлаганнан соң биш эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: балигъ булмаганнар катнашында торак залогын яңадан 
рәсмиләштерүгә (рефинанслауга) рөхсәт бирү турында боерык, яисә 3.7. пункты нигезендә 
әзерләнгән баш тарту турында хат. 

3.6. Гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе бирү. 
3.6.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече, кул куелган боерыкны алгач, аны 

терки һәм мөрәҗәгать итүче кулына тапшыра.  
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.5.1. пунктчасында каралган 

процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 
3.7. Гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат бирү. 
3.7.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече рөхсәт бирүдән баш тарту турында 

карар кабул ителгән очракта, хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат проектын әзерли 
(алга таба – баш тарту турында хат). 

Баш тарту турында әзерләнгән хат проекты Татарстан Республикасы Түбән Кама 
муниципаль районы опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә имзалауга җибәрелә. 

 Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар алдагы процедуралар 
тәмамланган вакыттан соң биш эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 



 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында хат проектын имзалауга җибәрү. 
3.7.2. Опека һәм попечительлек органы җитәкчесе баш тарту турында хатны 

имзалый һәм опека һәм попечительлек бүлеге белгеченә кире кайтара. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар бер эш көне эчендә гамәлгә 

ашырыла.  
Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында имзаланган хат. 
3.7.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүчегә кул куелган көннән 

алып бер эш көне эчендә баш тарту турында хатны җиткерә. Бер үк вакытта мөрәҗәгать 
итүчегә карарга шикаять бирү тәртибе аңлатыла. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар 3.7.2. пунктчасы белән каралган 
процедураны тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
турында хәбәр итү. 

 
4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 
4.1. Дәүләт хезмәте күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту гариза 

бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм юкка чыгару, дәүләт хезмәте 
күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерү, КФҮнең вазыйфаи затларының (КФҮ аша 
хезмәт күрсәтү шартларында), опека һәм попечительлек органнарының гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) һәм карарларына шикаятьләре булган мөрәҗәгатьләргә җаваплар әзерләү 
һәм карарлар кабул итүне үз эченә ала. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып 
тора:  

- дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 
үткәрү. Экспертиза нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

- билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган эш башкаруны тикшерү; 
- билгеләнгән тәртиптә дәүләт хезмәте күрсәтү процедураларының үтәлешен 

контроль тикшерү. 
Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр 

уздырганда дәүләт хезмәте күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләр) яки мөрәҗәгать итүченең 
конкрет мөрәҗәгате белән бәйле барлык мәсьәләләр дә карала ала. 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр кылуга һәм карарлар кабул итүгә контрольне 
гамәлгә ашыру максатларында, КФҮ, опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының опека һәм 
попечительлек органы җитәкчесе тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү буенча 
административ процедураларда билгеләнгән гамәлләр тәртибен үтәүне агымдагы 
контрольдә тоту гамәлгә ашырыла 

 4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге КФҮнең 
структур бүлекчәләре, опека һәм попечительлек органнары һәм вазыйфаи регламентлар 
турында нигезләмәләр белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җаваплы башкаручы мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 
тикшермәгән һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдән нигезсез баш тарткан өчен җавап тота. 



 

 
5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 
 

5.1. Дәүләт хезмәте алучылар дәүләт хезмәте бирүдә катнашучы КФҮ 
хезмәткәрләренең (хезмәт күрсәтү КФҮ аша башкарылган очракта), опека һәм 
попечительлек бүлегенең гамәлләренә (гамәл кылмауларына) Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына судка кадәр шикаять бирү 
хокукына ия. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә 
ала: 

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектлары норматив 
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тәкъдим итү яки гамәлгә ашыру 
каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләр таләп итү;      

4) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен аларны бирү Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре Федераль законнар 
һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив хокукый 
актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаса; 

6) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актлары белән каралмаган түләү таләп итү; 

7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 
документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә 
мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 
тәртибен бозу; 

9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору һәм туктатып тору нигезләре әгәр 
дә федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган булса; 

10) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт күрсәтү 
өчен кирәкле документларны кабул итүдән беренчел баш тартканда аларның булмавы һәм 
(яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат, яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүне таләп итү. 

5.2. Язма формада шикаять кәгазьдә яисә электрон формада почта аша җибәрелергә 
мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә 
мөмкин. КФҮ аша дәүләт хезмәте күрсәтү очрагында, шикаять КФҮ аша җибәрелә ала. 

5.3. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт 
хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи затының, КФҮ, 
КФҮ хезмәткәренең мөрәҗәгать итүченең документларын кабул итүдән баш тартуы яисә 
җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдә яисә төзәтүләрнең билгеләнгән 
срогын бозу турында шикаять бирү очрагында - теркәлгән көннән соң биш эш көне эчендә. 



 

5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә торган 

дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затының яки муниципаль хезмәткәрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать 
итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә өчен 
телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиеш электрон 
почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта адресы; 

3) шикаять бирелә торган дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр карарлары һәм гамәлләре (гамәл 
кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәле (гамәл 
кылмавы) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 
документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәт алучысы, законлы вәкил тарафыннан 
имзалана. 

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә би-релгән документларда җибәрелгән төгәлсезлек һәм хаталарны 
төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган 
акчаларны кире кайтару һ.б. форма рәвешендә дә канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга 

калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма формада һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча 
электрон формада карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 
бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр 
турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм 
муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә алга таба башкарылырга 
тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган очракта, мөрәҗәгать итүчегә 
кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул 
ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта, 
шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган материалларны 
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 

 
 



 

Балигъ булмаганнар катнашында 
торак залогын яңадан 
рәсмиләштерүгә (рефинанслауга)  
алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентына  
1-нче кушымта 
 

ТР Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитеты  Җитәкчесе 
урынбасарына 
 
__________________________________ 
_____________адресы буенча теркәлгән,  
паспорт____________________________ 
__________________________________, 
 
телефон ___________________________ 
 граждан___________________________ 
                                 (Ф.И.О.) 
_______________________________нан 
 

 
ГАРИЗА 

 
________________банкының ______________залогын   ____бүлмәле фатирны 

рефинанслау максатларында банкка____________________________________________ 
____________________________адресы буенча урнашкан, гомуми мәйданы ______кв.м,  
торак мәйданы ____ кв.м,  
______________________________________________гаилә милкенә ипотека шартнамәсе 
буенча алына торган, балигъ булмаганнарның милек өлешен саклап: 
_______________________________________, _______________елны туган, -  _____ өлеш. 
                                                  ФИО, туу датасы 
_______________________________________, _______________елны туган, -  _____ өлеш. 
                                                  ФИО, туу датасы 
яңадан рәсмиләштерү өчен рөхсәт бирүегезне үтенәм. 

 
Барлык кызыксынган якларның ризалыгы бар, балигъ булмаганнарның милек һәм 

торак хокуклары һәм мәнфәгатьләре кысылмаячак. 
Мин (без) опека һәм попечительлек бүлегенең шәхси мәгълүматларын эшкәртүгә 

риза. 
 
 
___________________________                                        ________________________ 

                          (дата)                                                                                                                     (имза)                                                                                                                 
 

 
 
 



 

Балигъ булмаганнар катнашында 
торак залогын яңадан 
рәсмиләштерүгә (рефинанслауга)  
алдан рөхсәт бирү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентына  
2-нче кушымта 
 

 
 
 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы һәм аны тапшыру буенча агымдагы контрольне 
гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар реквизитлары 

 
 
 

 Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының 
опека һәм попечительлек бүлеге 

 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Бүлек башлыгы 8 (8555) 41-91-45 otdel.oip@tatar.ru 
 Бүлек  белгече 8 (8555) 41-98-24 otdel.oip@tatar.ru 

 
                                  Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма 
комитеты 

 
 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 
Башкарма комитет Җитәкчесе 8 (8555) 42-50-50 Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru 
Башкарма комитет Җитәкчесе 
урынбасары 

8 (8555) 42-38-05 Zamsoc.Nk@tatar.ru 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Балигъ булмаганнар катнашында торак 
залогын яңадан рәсмиләштерүгә 
(рефинанслауга) алдан рөхсәт бирү 
буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентына  
3-нче кушымта 

 
 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтүнең гамәлләр эзлеклелеге БЛОК-СХЕМАСЫ 
 
 

 
 
 

 

Мөрәҗәгать итүче 

Мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү 

Гариза һәм документларны кабул итү 

 Бирелгән документларны карау 

 Баш тартуга нигезләр булмаганда, боерык 
проекты әзерләү  

Нигезләр булганда, баш 
тарту турында хат әзерләү 

 Опека һәм попечительлек бүлеге җитәкчесе боерыкны яки баш тарту турында 
хатны имзалый 

Мөрәҗәгать итүчегә боерыкны яки баш тарту турында хатны бирү 
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