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Россия Федерациясе гражданнарын 
уллыкка алу мемкинлеге турында бэялэмэ 
биру Ьэм уллыкка алучылар сыйфатьшда 
исэпкэ кую буенча дэулэт хезмэте 
курсэт^нец административ регламентьша 
узгэрешлэр керту турында

Ьэм Г°ССИЯ федерациясе Хвкумэтенен «Балаларны уллыкка (кызлыкка) алу
™йГ РНЬЩь ТТ ЫШ “ аРтлаРын тэрбиялэуне гамэлгэ ашыру

гагыидэлэрен Ьэм Россия Федерациясе территориясендэ Россия Федерациясе 
ражданнары Ьэм чит ил гражданнары яисэ граждаилыгы булмаган затлар

290Г г О О о Т ^  РН“  ИСЭПКЭ МУ КагЫЙдалэРен Ра^  турында» tut ™ I СаНЛЫ каРаРьш (Россия Федерациясе Хекумэтенен 2017 
ныц 30 декабрендэге 1716 номерлы карары редакциясендэ) тормышка 

ашыру максатларында Ьэм Россия Федерациясе Гаилэ кодексы нигезендэ,

КАРАР БИРЭ:

* Башкарма комитетныц 2013 елныц 13 ноябреидэге 5592 номерлы
рары белэн расланган «Россия Федерациясе гражданнарын уллыкка алу

омкинлеге турында бэялэмэ биру Ьэм уллыкка алучылар сыйфатында
исэпкэ кую буенча дэулэт хезмэте курсэтунен административ регламенты»на 
тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ: аменты»на

_ 1.1 п. 2.5. 1.1. Административ регламеитны Тукай муииципаль
районы Башкарма комитеты карарыиа кушымта нигезендэ яНа редакциядэ 
бэян итэргэ (1 нче кушымта). редакциядэ

1.2. п. 3.4.1. гариза бирелгэн кеннэн соц 2 эш кене эчендэ опека Ьэм
Г Г —  °Рга™ аРьшьщ гаризада куреэтелгэн белешмэлэрне раслауны талэп иту буры'хоШ билгели. F у

1.3. п. 3.5.1. опека haM попечительлек органы Кагыйдэлэрнен 4 
пунжтында (Россия Федерациясе Хекумэтенеи 2017 елныц 30 декабрендэге 
1716 номерлы карары редакциясендэ) каралган мэгьлуматларнын тиешле

алэтле органнары тарафыннан расланганнан соц 3 эш коне эчецдэ баланы



уллыкка алырга телауче затларньщ тормыш шартларын тикшеруне уткэруне 
иокли, аныц барышында Россия Федерациясе Граждан кодексы тарафыннан 

аланы уллыкка алырга комачаулаучы шартлар булмау билгелэнэ.
' • п- 3-5-3- гражданнарны уллыкка алу мемкинлеге (булмавы)

турында карар тиешле вэкалэтле органнар тарафыннан Кагыйдэлэрнен 4
пунктында каралган мэгълуматларны раслаган кеннэн сон 10 эш коне эчендэ
опека Ьэм иопечительлек органы тарафыннан кабул итела (Россия 
Федерациясе Хекумэтенен 2017 елнын 30 декабрендэге 1716 номерлы 
карары редакциясендз). номерлы

2. Элеге карарны Тукай муниципаль районыныц рэсми сайтында 
уршшхы”  Республикасыны« Х-УКЫЙ мэгълумат расми порталында

____3' Элеге караР Утмешен контрольдэ тотуны Башкарма комитет
t e a p ”  С0ЦИШ1Ь МЭСЬЭЛЭЛЭР бУенча урынбасары Г.Ф. Ганиевага

let
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