
 

 

 

 

                                      21.02.2019                   пгт. Рыбная Слобода                        № 81пи 

 

Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма 

комитеты, опека һҽм попечительлек бүлегенең 

суд тҽртибендҽ эшкҽ яраксыз дип танылган 

балигъ булган затка опека яки попечительлек, 

опекун яки попечитель билгелҽү буенча дҽүлҽт 

хезмҽте күрсҽтүнең административ регламентын 

раслау турында 

 

«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 

27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль закон, Балык Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенең «Балык Бистҽсе муниципаль районы җирле 

үзидарҽ органнары тарафыннан яңа редакциядҽ күрсҽтелҽ торган муниципаль 

хезмҽтлҽр исемлеген раслау турында» 19.11.2013 ел, № 231пи «Балык Бистҽсе 

муниципаль районы җирле үзидарҽ органнары тарафыннан муниципаль 

хезмҽтлҽр күрсҽтүнең административ регламентларын эшлҽү һҽм раслау 

тҽртибе турында» 2016 елның 21 июнендҽге 96пи номерлы карарлары 

нигезендҽ КАРАР БИРҼМ: 

 

1. Балык Бистҽсе муниципаль районы опека һҽм попечительлек бүлеге, 

Башкарма комитетының суд тҽртибендҽ эшкҽ яраксыз дип танылган балигъ 

булган затка опека яки попечительлек, опекун яки попечитель билгелҽү буенча 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүнең административ регламентын расларга (кушымта). 

2. Үз кҿчен югалткан дип танырга: 

Балык Бистҽсе Башкарма комитеты тарафыннан 2014 елның 21 июлендҽге 

133пи номерлы карары белҽн расланган «Эшкҽ яраксыз балигъ булган бала 

мҽнфҽгатьлҽрендҽ торак хосусыйлаштыру ҿчен, Балык Бистҽсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты опека һҽм попечительлек бүлеге тарафыннан 

опекунга, торакны хосусыйлаштыру ҿчен рҿхсҽт бирү буенча муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүнең административ регламенты»;  

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең административ 

регламентларына үзгҽрешлҽр кертү турында»гы 2016 елның 1 июлендҽге 107пи 

номерлы карарының 20 пункты.  

3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районының Интернет-телекоммуникация челтҽрендҽге http://ribnaya-



sloboda.tatarstan.ru  веб-адресы буенча урнашкан рҽсми сайтында һҽм Интернет 

мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге http://pravo.tatarstan.ru   веб-адресы 

буенча урнашкан Татарстан Республикасы Хокукый мҽгълүматның рҽсми 

порталында урнаштырырга. 

4. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитетының опека һҽм 

попечительлек бүлегенҽ йҿклҽргҽ. 

 

 

Җитҽкче                                                                                           Р.Л. Исланов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Балык Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының 21.02.2019 ел, 

81пи номерлы карары белҽн расланды 

 

 

 
Суд тәртибендә эшкә яраксыз дип танылган балигъ булган затка опека яки 

попечительлек, опекун яки попечитель билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

административ регламенты 

 
1. Гомуми нигезләмәләр 

  

1.1. Ҽлеге Регламент Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитеты 

(алга таба – хезмҽт күрсҽтү) тарафыннан суд тҽртибендҽ эшкҽ яраксыз дип танылган 

балигъ булган затка опека яки попечительлек, опекун яки попечитель билгелҽү буенча 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

1.2. Дҽүлҽт хезмҽтен алучылар: физик затлар (опекуннар яки попечительлҽр) 

1.3. Дҽүлҽт хезмҽте Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитеты тарафыннан күрсҽтелҽ.  

Дҽүлҽт хезмҽтен башкаручы – Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һҽм попечительлек бүлеге (алга таба – опека һҽм попечительлек органы). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: 422650, ш.т.п. Балык Бистҽсе, Ленин 

урамы, 48 йорт. 

кабул итү графигы: кҿн саен, шимбҽ һҽм якшҽмбе - ял. 

Дүшҽмбе - җомга  8.00 сҽгатьтҽн  16.30 сҽгатькҽ кадҽр. 

Тҿшке аш 12.00  сҽгатьтҽн 13.30 сҽгатькҽ кадҽр.  

Керү пропуск һҽм (яки) шҽхесне раслаучы документ буенча башкарыла. 

1.3.2. Башкарма комитетның кабул итү бүлмҽсе телефоны: (8-84361)22-113. 

1.3.3. Рҽсми сайт адресы: http://www.ribnaya-sloboda.tatarstan.ru, электрон почта адресы: 

balyk-bistage@tatar.ru. 

1.3.4. Дҽүлҽт хезмҽте турында мҽгълүмат түбҽндҽге юллар белҽн алынырга мҿмкин: 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче опекуннар (яки попечительлҽр) белҽн эшлҽү бинасында 

урнашкан дҽүлҽт хезмҽте турында визуаль һҽм текстлы мҽгълүматны үз эченҽ алган 

мҽгълүмат стендлары аша; 

Башкарма комитетка телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ (шҽхсҽн яки телефон буенча); 

Башкарма комитетка язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать 

иткҽндҽ; 1.4. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 №51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) (»РФ 

законнары җыелмасы", 05.12.1994, № 32, 3301, «Российская газета», 238-239, 08.12.1994); 

Россия Федерациясе Гаилҽ кодексы 29.12.1995 ел, №223-ФЗ (алга таба – Россия 

Федерациясе законнары җыелмасы), 01.01.1996, №1, 16 ст., «Российская газета», № 17, 

27.01.1996); 

Россия Федерациясе Граждан процессуаль кодексы 14.11.2002 №138-ФЗ (алга таба-ГПК 

РФ) (2002 елның 20 ноябрендҽге 220 номерлы" Российская газета", 2002 елның 20 

ноябрендҽге 220-221 номерлы" Парламентская газета", 2002 елның 18 ноябрендҽге № 46 

4532 ст.); 

Россия Федерациясе Салым кодексы (беренче ҿлеш) 31.07.1998 №145-ФЗ (алга таба – 

НК РФ)(«Россия Федерациясе законнары җыелмасы», 03.08.1998, № 31);  

2002 елның 14 ноябрендҽге 138-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан процессуаль 

кодексы (алга таба-Россия Федерациясе ГПК) (»Россия Федерациясе законнары җыелмасы", 

18.11.2002, № 46 4532 ст.); 



Россия Федерациясе Торак кодексы 29.12.2004 ел, №188-ФЗ (алга таба – РФ ТК) 

(«Россия Федерациясе законнары җыелмасы», 03.01.2005, № 1 (1 ҿлеш), 14 ст.); 

«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2010 елның 27 

июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы федераль закон) 

(«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «РФ законнары җыелмасы», 02.08.2010, №31, 4179 

ст.); 

«Психиатрия ярдҽме һҽм аны күрсҽткҽндҽ гражданнар хокуклары гарантиялҽре 

турында» 1992 елның 2 июлендҽге 3185-I номерлы Россия Федерациясе Законы (алга таба – 

3185-I номерлы РФ Законы) («Халык депутатлары Советы һҽм Россия Федерациясе Югары 

Советы ведомостьлары», 20.08.1992, № 33, 1913 ст.); 

«Күчемсез милеккҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне дҽүлҽт теркҽвенҽ 

алу турында» 1997 елның 21 июлендҽге 122 – ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-дҽүлҽт 

теркҽве турында ФЗ) («Россия Федерациясе законнары җыелмасы»,28.07.1997, № 30, ст. 

3594); 

«Персональ мҽгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендҽге 152-ФЗ номерлы 

Федераль закон (алга таба-152-ФЗ номерлы Федераль закон) (»Россия Федерациясе 

законнары җыелмасы", 2006, № 31 (1ч), 3451 ст.); 

«Опека һҽм попечительлек турында» 2008 елның 24 апрелендҽге 48-ФЗ номерлы 

Федераль закон (алга таба-48-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары 

җыелмасы, 28.04.2008, № 17, 1755 ст.); 

Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Эшкҽ сҽлҽтсез балигъ булган яки тулысынча эшкҽ 

яраксыз гражданнарга карата опека һҽм попечительлек башкаруның аерым мҽсьҽлҽлҽре 

турында» 2010 елның 17 ноябрендҽге 927 номерлы карары (алга таба – 927 номерлы РФ 

карары) («Россия Федерациясе законнары җыелмасы», 23.11.2010, №48, 6401 ст.); 

«Татарстан Республикасында опека һҽм попечительлек органнары эшчҽнлеген 

оештыру турында» 2004 елның 27 февралендҽге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

законы (алга таба-8 – ТРЗ номерлы ТР Законы) (Татарстан Дҽүлҽт Советы җыелма басмасы, 

2004 елның 2 феврале, "Республика Татарстан" 2004 елның 2 мартындагы 43-44 номерлы, 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һҽм боерыклары, 2004 елның 26 

маендагы 21-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы); 

«Татарстан Республикасында муниципаль берҽмлеклҽрнең җирле үзидарҽ 

органнарына опека һҽм попечительлек ҿлкҽсендҽ Татарстан Республикасының аерым дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы законы ("Ватаным Татарстан", 2008 елның 22 мартындагы 54 номерлы 

"Республика Татарстан", 2008 елның 25 мар-тындагы 60-61 номерлы, Татарстан Дҽүлҽт 

Советы Җыелма басмасы, 2008 елның 3, марты); 

«Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан 

дҽүлҽт хезмҽтлҽре күрсҽтүнең административ регламентларын эшлҽү һҽм раслау тҽртибен 

раслау һҽм Та-тарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына 

үзгҽрешлҽр кертү турында» 2010 елның 2 ноябрендҽге 880 номерлы Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карары (алга таба-Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 880 номерлы карары) (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

карарлары һҽм боерыклары, республика башкарма ха-кимият органнарының норматив 

актлары җыентыгы, 08.12.2010, №46, 2144 ст.; 20.12.2011, №48, 2612 ст.; 25.05.2012, №40, 

1252 ст.); 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Уставы (алга таба - 

Устав); 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитеты 

турында нигезлҽмҽ (алга таба-БК турында Нигезлҽмҽ); 

Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитетының 14.05.2012 ел, №54ри 

боерыгы (алга таба-бүлек турында Нигезлҽмҽ) белҽн расланган Балык Бистҽсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының опека һҽм попечительлек бүлеге турында нигезлҽмҽ); 



Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

28.02.2006 ел, №28ри боерыгы белҽн расланган (алга таба- эчке хезмҽт тҽртибе Кагыйдҽлҽре) 

Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитетында эчке хезмҽт тҽртибе 

кагыйдҽлҽре. 

1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

- опека-суд тарафыннан эшкҽ яраксыз дип танылган затларны урнаштыру формасы, 

аның барышында опека һҽм попечительлек органы тарафыннан билгелҽнгҽн гражданнар 

(опекуннар) опекага алынган затларның законлы вҽкиллҽре булып торалар һҽм аларның 

исеменнҽн һҽм аларның мҽнфҽгатьлҽрендҽ юридик ҽһҽмияткҽ ия гамҽллҽр башкаралар; 

- Попечительлек - суд тарафыннан эшкҽ сҽлҽтлелеге чиклҽнгҽн затларны урнаштыру 

рҽвеше, аның белҽн бергҽ опека һҽм попечительлек органы тарафыннан билгелҽнгҽн 

гражданнар (Попечительлҽр) балигъ булган затларга РФ ГК 30 статьясы нигезендҽ үз 

гамҽллҽре ҿчен ризалык бирергҽ тиеш; 

- карамактагы зат-опека яки попечительлек билгелҽнгҽн граждан; 

- эшкҽ сҽлҽтсез граждан - РФ ГК 29 статьясында каралган нигезлҽр буенча суд 

тарафыннан хокукка сҽлҽтсез дип танылган граждан; 

- эшкҽ чиклҽнгҽн рҽвештҽ яраклы-РФ ГК 30 статьясында каралган нигезлҽр буенча 

эшкҽ сҽлҽтлелеге белҽн чиклҽнгҽн граждан. 

 

2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 

 
Стандарт талҽплҽренең исеме  Стандарт талҽплҽренең эчтҽлеге  Дҽүлҽт хезмҽтен 

яисҽ талҽпне 

билгели торган 

норматив акт 

2.1. Дҽүлҽт хезмҽтенең исеме Суд тҽртибендҽ эшкҽ яраксыз яки ҿлешчҽ эшкҽ яраксыз 

дип танылган балигъ булган затка опека яки попечительлек, 

опекун яки попечитель билгелҽү 

РФ ГК; РФ Гаилҽ 

Кодексы; 

Федераль закон 

№48-ФЗ; 

РФ № 927 карары; 

ТР Законы №8-ТРЗ 

2.2. Хезмҽт күрсҽтүче орган 

исеме 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

Дҽүлҽт хезмҽтен башкаручы-опека һҽм попечительлек 

бүлеге 

 Устав 

ТР Законы №7-ТРЗ 

2.3. Хезмҽт күрсҽтү 

нҽтиҗҽсен тасвирлау 

Опека (попечительлек) һҽм опекун(попечитель) билгелҽү 

турында Татарстан Республикасы муниципаль берҽмлеге 

Башкарма комитеты җитҽкчесе карары (1 нче кушымта) һҽм 

билгелҽнгҽн үрнҽктҽге таныклык (2 нче кушымта) бирү яисҽ 

опекун яки попечитель билгелҽүдҽн баш тарту. 

РФ ГК; 

Федераль закон 

№48-ФЗ; 

РФ № 927 карары; 

ТР Законы №8-ТРЗ 

2.4. Хезмҽт күрсҽтү вакыты  Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн барлык кирҽкле документларны 

алганнан соң 14 эш кҿне эчендҽ. Карарны ҽзерлҽү башка 

оешмаларга сораулар җибҽрүне яисҽ ҿстҽмҽ 

консультациялҽр бирүне талҽп иткҽн очракта, Башкарма 

комитет җитҽкчесе карары буенча мҿрҽҗҽгатьне карау 

срогы 30 эш кҿненҽ кадҽр озайтылырга мҿмкин. 

(Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽн баш тарту турындагы карар 14 

эш кҿне эчендҽ кабул ителҽ. Тиешле карар мҿрҽҗҽгать 

итүчегҽ почта аша җибҽрелҽ, яисҽ кабул итүдҽ турыдан-

туры 3 кҿн эчендҽ бирелҽ). 

РФ № 927 карары; 

 

2.5.  Дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтү 

ҿчен, шулай ук мҿрҽҗҽгать 

итүче тарафыннан 

1. Гариза (3 нче кушымта). 

2. Суд органының законлы кҿченҽ кергҽн затны эшкҽ 

яраксыз (эшкҽ ҿлешчҽ яраксыз) дип тану турында карары. 

3. Эш урыныннан белешмҽ-соңгы 12 айга, ҽ хезмҽт 

РФ ГК; РФ СК; 

Федераль закон 

№48-ФЗ; 

РФ № 927 карары 



тапшырылырга тиешле 

дҽүлҽт хезмҽтлҽрен күрсҽтү 

ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри 

булган хезмҽтлҽр күрсҽтү 

ҿчен законнар яисҽ башка 

норматив хокукый актлар 

нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

мҿнҽсҽбҽтлҽрендҽ булмаган гражданнар ҿчен - керемне 

раслаучы башка документ (пенсионерлар ҿчен - пенсия 

таныклыгының күчермҽлҽре, Россия Федерациясе Пенсия 

фондының территориаль органыннан яки пенсия белҽн 

тҽэмин итүне гамҽлгҽ ашыручы башка органнан белешмҽ). 

4. Яшҽү урыныннан финанс лицевой счет күчермҽсе; 

5. Опекун(попечитель) булырга телҽк белдергҽн гражданны 

таныклау нҽтиҗҽлҽре буенча сҽламҽтлек торышы турында 

медицина бҽялҽмҽсе (бирелгҽн кҿннҽн алып ҿч айдан да 

артык түгел). 

6. Медик-социаль экспертиза учреждениесе тарафыннан 

бирелгҽн балигъ булган затка инвалидлык (булган очракта)  

белешмҽ (билгелҽнгҽн үрнҽктҽге) һҽм аны 

реабилитациялҽүнең индивидуаль программасы. 

7. Законлы никах турында таныклык күчермҽсе (опекун 

булырга телҽк белдергҽн зат законлы никахта булган 

очракта). 

8.Опекун булырга телҽк белдергҽн граждан белҽн бергҽ 

яшҽүче 10 яшькҽ җиткҽн балаларның опекун булган 

баланың опекун белҽн бергҽ яшҽү телҽге белдергҽн фикерен 

исҽпкҽ алып (опекун тарафыннан опекун гаилҽсе белҽн 

бергҽ яшҽү турында карар кабул ителгҽн очракта), шулай ук 

опекунның якын туганнары (ҽти-ҽнилҽре, туганнары һҽм 

сеңеллҽре) ризалыгын исҽпкҽ алып, гаилҽ ҽгъзаларының 

язма ризалыгы;  

- аерым очракларда баланың телҽге исҽпкҽ алына (гариза 

рҽвешендҽ). 

9. Опекага алынучы зат мҿлкҽте турында белешмҽлҽр 

(автомототранспорт, кыйммҽтле кҽгазьлҽр, саклык счетлары 

һ.б.). 

10. Балигъ булмаган ҿлешчҽ эшкҽ сҽлҽтсез яисҽ тулысынча 

эшкҽ сҽлҽтсез затның опекуннары яисҽ попечительлҽре 

булырга телҽк белдергҽн (булган очракта) гражданнарны 

сайлап алу, исҽпкҽ алу һҽм ҽзерлҽү кагыйдҽлҽре белҽн 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ опекун булырга телҽк белдергҽн 

граждан турында документ; 

11. Тҽрҗемҽи хҽл. 

“3” һҽм “4” пунктчасында каралган документлар опека һҽм 

попечительлек органы тарафыннан аларны биргҽн кҿннҽн 

алып 1 ел дҽвамында кабул ителҽ 

2.6.  Дҽүлҽт органнары, 

җирле үзидарҽ органнары 

һҽм башка оешмалар 

карамагында булган һҽм 

мҿрҽҗҽгать итүче тапшыра 

ала торган дҽүлҽт хезмҽте 

күрсҽтү ҿчен норматив 

хокукый актлар нигезендҽ 

кирҽкле һҽм кирҽкле 

документларның тулы 

исемлеге 

- Бердҽм дҽүлҽт хокук реестрыннан (дҽүлҽт теркҽве, кадастр 

һҽм картография федераль хезмҽтенең Татарстан 

Республикасы буенча Идарҽсе) опекага алынган затның 

(эшкҽ яраксыз затның) мҿлкҽте турында мҽгълүмат; 

- Торак-коммуналь хуҗалык яки ТСЖДАН йорт 

кенҽгҽсеннҽн күчермҽ; 

- Торак биналарның санитар һҽм техник кагыйдҽлҽр һҽм 

нормаларга ЖКХ яки ТСЖТАН туры килүе турында 

белешмҽ; 

- Опекун (попечитель) булырга телҽгҽн, гражданнар 

тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ алдан уйлап җинаять кылган 

ҿчен хҿкем ителмҽвен күрсҽткҽн эчке эшлҽр органнары 

белешмҽсе. 

 

2.7. Норматив хокукый 

актларда каралган 

очракларда килештерү 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ҿчен 

талҽп ителҽ һҽм дҽүлҽт 

Дҽүлҽт хезмҽтен килештерү талҽп ителми  



хезмҽте күрсҽтүче башкарма 

хакимият органы 

тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла торган дҽүлҽт 

хакимияте органнары һҽм 

аларның структур 

бүлекчҽлҽре исемлеге 

2.8. Хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен 

кирҽкле документларны 

кабул итүдҽн баш тарту ҿчен 

нигезлҽнүлҽрнең тулы 

исемлеге 

1. Тапшырылган документларның 2.5 п. буенча 

күрсҽтелгҽн документларга туры килмҽве. 

2. Тапшырыла торган документларда килешенмҽгҽн 

тҿзҽтмҽлҽр 

 РФ № 927 карары 

2.9.  Дҽүлҽт хезмҽтен 

күрсҽтүне туктатып тору 

яисҽ баш тарту ҿчен 

нигезлҽнүлҽрнең тулы 

исемлеге 

Дҽүлҽт хезмҽтлҽрен күрсҽтүне туктатып тору ҿчен 

нигезлҽр каралмаган. 

Хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булып тора: 

- дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ҿчен нигезлҽнүлҽрнең 

булмавы; 

- мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан ҽлеге Административ 

регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документларны 

тапшырмау; 

 - баланың гражданлык һҽм милек хокукларында кысу; 

- гариза бирүче тарафыннан бирелгҽн документларда 

ачыкланган дҿрес яки ялган мҽгълүматлар; 

- конкрет гражданны опекун яки попечитель итеп билгелҽү 

опекага алынучы затның мҽнфҽгатьлҽренҽ туры килми 

торган хҽллҽрне ачыклау (суд тарафыннан эшкҽ сҽлҽтсез 

яки ҿлешчҽ эшкҽ сҽлҽтле дип танылдылар; закон 

тарафыннан үзенҽ йҿклҽнгҽн бурычларны тиешенчҽ 

үтҽмҽгҽн ҿчен опекун (попечитель) вазыйфаларыннан 

читлҽштерелгҽн; опекун вазыйфаларын үтҽүгҽ 

комачаулаучы авырудан җҽфа чигҽлҽр; опекага алынган 

балага Татарстан Республикасында билгелҽнгҽн яшҽү 

минимумын тҽэмин итүче керемгҽ ия түгел; даими яшҽү 

урыны юк. Бары тик эшкҽ сҽлҽтле балигъ булган 

гражданнар гына опекуннар һҽм попечительлҽр итеп 

билгелҽнҽ ала, ата-ана хокукыннан мҽхрүм ителгҽн 

гражданнар, шулай ук опека яки попечительлек билгелҽнгҽн 

вакытта гражданнарның тормышына яки сҽламҽтлегенҽ 

карата аңлы җинаять кылган ҿчен хҿкем ителмҽгҽн 

гражданнар опекуннар һҽм попечительлҽр итеп билгелҽнҽ 

ала; санитар һҽм техник кагыйдҽлҽргҽ һҽм нормаларга 

җавап бирҽ торган торак урыннарда яшилҽр һ. б.). 

 ГК РФ; СК РФ; 

Федераль закон 

№48-ФЗ; 

Закон РТ №8-ЗРТ 

2.10.  Хезмҽт күрсҽтүлҽр 

ҿчен алына торган дҽүлҽт 

пошлинасы яки башка түлҽү 

алу тҽртибе, күлҽме һҽм 

нигезлҽре 

Хезмҽт түлҽүсез күрсҽтелҽ       

2.11.  Хезмҽт күрсҽтү ҿчен 

кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган 

хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен шул 

исҽптҽн мондый түлҽүне 

исҽплҽү методикасы турында 

мҽгълүматны да кертеп түлҽү 

Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп 

ителми 

 



алу тҽртибе, күлҽме һҽм 

нигезлҽнүлҽре 

2.12. Хезмҽт күрсҽтү турында 

сорау биргҽндҽ һҽм хезмҽт 

күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда 

чиратта кҿтүнең максималь 

вакыты 

Чират булган очракта, хезмҽт күрсҽтүгҽ гариза бирү – 

15 минуттан артык түгел. 

Дҽүлҽт хезмҽтлҽрен алучыларның аерым категориялҽре 

ҿчен чират билгелҽнмҽгҽн  

 

2.13. Хезмҽт күрсҽтү турында 

мҿрҽҗҽгать итүченең 

соравын теркҽү вакыты          

1 кҿн дҽвамында  

2.14.Дҽүлҽт хезмҽте 

күрсҽтелҽ торган бүлмҽлҽргҽ, 

мҿрҽҗҽгать  итүчелҽрне кҿтү 

һҽм кабул итү урынына, шул 

исҽптҽн инвалидларны 

социаль яклау турында 

Россия Федерациясе 

законнары нигезендҽ ҽлеге 

объектларның инвалидлар 

ҿчен мҿмкин булган урынга 

карата, мондый хезмҽтлҽр 

күрсҽтү тҽртибе турында 

визуаль, текст һҽм 

мультимедиа мҽгълүматын 

урнаштыру һҽм 

рҽсмилҽштерүгҽ карата 

талҽплҽр 

Дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтү янгынга каршы система 

һҽм янгын сүндерү системасы белҽн җиһазландырылган 

һҽм документларны рҽсмилҽштерү ҿчен кирҽкле 

җиһазлар, мҽгълүмат стендлары белҽн тҽэмин ителгҽн 

биналарда башкарыла. 

Инвалидларның дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү урынына 

тоткарлыксыз керү мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага 

уңайлы керү- чыгу һҽм аның чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итү). 

Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, 

текст һҽм мультимедиа мҽгълүматы гариза бирүчелҽр 

ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның 

чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла  

 

  

2.15. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүнең һҽркем ҿчен 

мҿмкин булуы һҽм сыйфаты 

күрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн 

мҿрҽҗҽгать итүченең 

вазифаи затлар белҽн 

багланышлары, муниципаль 

хезмҽт күрсҽткҽндҽ 

дҽвамлылыгы һҽм аларның 

мҿмкинлеге, дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

күрсҽтүнең күпфункцияле 

үзҽгендҽ муниципаль хезмҽт 

алу мҿмкинлеге, дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

күрсҽтүнең күпфункцияле 

үзҽгеннҽн читтҽ урнашкан 

эш урыннарында, шул 

исҽптҽн мҽгълүмати-

коммуникацион 

технологиялҽр кулланып, 

Муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең һҽркем ҿчен мҿмкин 

булуы күрсҽткечлҽре булып тора: 

 җҽмҽгать транспортының һҽркем файдалана 

алырлык зонасында урнашкан бина; 

 кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза 

бирүчелҽрдҽн документлар кабул ителҽ торган 

биналар булу; 

 мҽгълүмати стендларда, «Интернет» челтҽрендҽге 

мҽгълүмат ресурсларында http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru сайтында, дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм 

сроклары турында тулы мҽгълүмат булу. 

Хезмҽт күрсҽтү сыйфатлы булуы түбҽндҽгелҽрнең 

булмавы белҽн характерлана: 

- мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ документлар кабул итү һҽм бирү 

ҿчен чиратлар; 

- хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу; 

- хезмҽт күрсҽтүче хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) шикаятьлҽр; 

- хезмҽт күрсҽтүче хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирүчелҽргҽ 
карата ҽдҽпсез, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтлҽренҽ карата 

шикаятьлҽр.  

 

Күп функцияле үзҽктҽ хезмҽт күрсҽтелми. 

 



муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүнең барышы турында 

мҽгълүмат алу мҿмкинлеге 

2.16. Электрон формада 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү 

үзенчҽлеклҽре 

Хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында консультацияне 

Башкарма комитетның Интернет – кабул итү бүлмҽсе аша 

алырга мҿмкин. 

Электрон формада хезмҽт күрсҽтелми 

  

 
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәү 

сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр. 

 

3.1. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр эзлеклелеген тасвирлау 

3.1.1.Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү түбҽндҽге административ процедураларны үз 

эченҽ ала:  

- хокукый тҽртиптҽ хокукка сҽлҽтсез дип танылган яки эшкҽ сҽлҽтсез дип 

табылган балигъ булмаган балаларны опекага һҽм попечительлеккҽ билгелҽү 

мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат бирү һҽм консультация бирү; опекун һҽм 

попечительлҽрне алар тарафыннан опекунлык һҽм попечительлек бурычларын үтҽү 

мҽсьҽлҽлҽре буенча опекуннарга һҽм попечительлҽргҽ мҽгълүмат бирү һҽм 

консультация бирү; 

- гаризалар һҽм документлар кабул итү, аларны теркҽү; 

- кабул итү яки баш тарту ҿчен нигез билгелҽү ҿчен, ҽлеге Административ 

регламентның 2.5 пунктында каралган талҽплҽргҽ туры килү-килмҽүгҽ бирелгҽн 

документларны тикшерү үткҽрү; 

- бердҽм дҽүлҽт хокук реестрыннан (дҽүлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография 

федераль хезмҽтенең Татарстан Республикасы буенча идарҽсе) баланың милке 

турында мҽгълүмат соратып алу; ИК ТКХ йҽ ТСЖга йорт (фатир саен) кенҽгҽсеннҽн 

күчермҽ турында сорау; "Роспотребнадзор" ның торак биналарның санитар һҽм 

техник кагыйдҽлҽргҽ һҽм нормаларга туры килү-килмҽве турында белешмҽ бирү 

буенча соравы; опекун (попечитель) булырга телҽк белдергҽн гражданның 

гражданнар тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ алдан уйлап җинаять кылган ҿчен хҿкем 

ителмҽве турында ТР Эчке эшлҽр министрлыгының мҽгълүмат үзҽгенҽ сорау җибҽрү; 

- мҿрҽҗҽгать итүченең һҽм аның карамагындагы баланың тормыш шартларын 

тикшерү; 

- дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү яки аны күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар кабул 

итү. 

3.2.  Опекунның яшҽү урыны буенча муниципаль берҽмлек Башкарма 

комитетының опека һҽм попечительлек бүлегенҽ консультация сорап мҿрҽҗҽгать 

итүе административ процедураны башлау ҿчен нигез булып тора. Опекун белгечкҽ 

паспорт бирҽ, ҽ Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда аның 

шҽхесен таныклаучы башка документ; опекун билгелҽү һҽм билгелҽү турында 

норматив хокукый акт (карар, күрсҽтмҽ, боерык һ.б.) яки опекун таныклыгы. 

Тиешле бүлек белгече, мҽгълүмат бирү һҽм консультация бирү процедуралары 

кысаларында гражданнарга консультация бирү һҽм мҽгълүмат бирү ҿчен җаваплы: 

-  дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү шартларын һҽм тҽртибен җайга сала торган норматив 

хокукый актлар турында мҽгълүмат бирҽ; 

- гариза бирүчелҽрне, шулай ук аларның законлы вҽкиллҽрен суд тҽртибендҽ 

эшкҽ сҽлҽтсез дип танылган балигъ булмаган затка опека һҽм попечительлек билгелҽү 



һҽм опекун һҽм попечитель билгелҽү мҽсьҽлҽлҽре буенча дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү 

тҽртибе белҽн таныштыра; 

- мҿрҽҗҽгать итүчегҽ опека һҽм попечительлек, опекун һҽм попечительлек 

билгелҽү мҽсьҽлҽлҽре буенча суд тҽртибендҽ эшкҽ сҽлҽтсез яки чиклҽнгҽн эшкҽ 

яраклы дип танылган балигъ булмаганнарга опекун һҽм попечитель билгелҽү 

мҽсьҽлҽлҽре буенча дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽн баш тартуның сҽбҽплҽре турында 

аңлата; 

- опекун яки попечитель итеп билгелҽү ҿчен кирҽкле документлар исемлеген 

тҽкъдим итҽ;  

- дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү турында гариза бланкы бирҽ һҽм кирҽк булганда 

гариза бланкын тутыруда ярдҽм итҽ. 

Консультация мҿрҽҗҽгать итүчегҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнне телдҽн үткҽрелҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документация 

формасы һҽм хезмҽт күрсҽтүнең башка мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр. 

Консультация һҽм мҽгълүмат бирү буенча административ процедураларны 

үтҽүнең гомуми срогы-30 минутка кадҽр. 

Гражданнарга консультация һҽм мҽгълүмат бирүне гамҽлгҽ ашыручы белгеч, 

конфиденциаль мҽгълүматларны исҽпкҽ алып, консультациялҽрнең тулылыгы, 

грамоталылыгы һҽм һҽркем файдалана алырлык булуы ҿчен шҽхси җаваплылык тота. 

3.3. Документларны кабул итү буенча административ процедураны башлап 

җибҽрү ҿчен гариза һҽм ҽлеге Административ регламентның 2.5 пунктында каралган 

документларны тапшыру нигез булып тора. 

Гаризалар һҽм документларны кабул итү ҿчен җаваплы белгеч ҽлеге 

Административ регламентның 2.5 пункты, шул исҽптҽн кирҽкле документларның 

комплектлылыгын һҽм булуын тикшерҽ, шул исҽптҽн: 

- Граждан шҽхесен билгели - шҽхесне раслаучы документ, шулай ук опека 

билгелҽү турындагы норматив-хокукый актны тикшерҽ;  

- опекун биргҽн барлык кирҽкле документларның булу-булмавын һҽм 

билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен тикшерҽ; 

- документларны тутыруның дҿреслеген тикшерҽ; 

- документ текстлары аңлаешлы язылган, карандаш белҽн тутырылмаган 

булуын билгели; 

- бу документларда дҿрес булмаган язулар, килештермичҽ язылган сүзлҽр һҽм 

башка, килешмҽгҽн тҿзҽтүлҽр юк, шулай ук документлар җитди зыян китерми, 

аларның булуы аларның эчтҽлеген һичшиксез аңлатырга мҿмкинлек бирмҽвенҽ 

комачауламавын билгели; 

- кабул ителгҽн документларны махсус журналда терки (4нче кушымта); 

- мҿрҽҗҽгать итүчегҽ керүче номеры, документларны кабул итү датасы, дҽүлҽт 

хезмҽтен башкару датасы һҽм вакыты турындагы тамгалы гаризаларның 

күчермҽлҽрен тапшыру; 

Опекун яки попечитель булырга телҽгҽн заттан аның шҽхси мҽгълүматларын 

эшкҽртүгҽ ризалык турында гариза кабул итҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн, теркҽлгҽн документлар 

Максималь башкару вакыты 15 минут тҽшкил итҽ. 

3.3.1.Бүлек белгече тиешле органнарга сораулар җибҽрҽ:  

- Бердҽм дҽүлҽт хокук реестрыннан (дҽүлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография 

федераль хезмҽтенең Татарстан Республикасы буенча Идарҽсе) опекага алынучы 

затның (эшкҽ яраксыз затның) мҿлкҽте турында; 



- йорт кенҽгҽсеннҽн (фатир саен) күчермҽ бирү турында; 

- торак биналарның санитар һҽм техник кагыйдҽлҽргҽ һҽм нормаларга туры 

килүе турында белешмҽ бирү хакында (Кулланучылар хокукларын яклау һҽм кеше 

иминлеге ҿлкҽсендҽ күзҽтчелек буенча федераль хезмҽтнең Татарстан Республикасы 

буенча идарҽсе);  

- опекун (попечитель) булырга телҽк белдергҽн гражданинның гражданнар 

тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ каршы аңлы җинаять кылган ҿчен хҿкем ителмҽвен 

раслаучы белешмҽлҽр бирү турында (ТР Эчке эшлҽр министрлыгы). 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: опекага алынган (эшкҽ яраксыз зат) мҿлкҽте 

турында бердҽм дҽүлҽт хокук реестрыннан күчермҽ бирү, яшҽү урыныннан йорт 

(фатир) кенҽгҽсеннҽн күчермҽ, торак биналарның санитар һҽм техник кагыйдҽлҽргҽ 

һҽм нормаларга туры килүе турында белешмҽ, гражданнарның тормышына һҽм 

сҽламҽтлегенҽ карата аңлы җинаять кылган ҿчен гражданда хҿкем ителмҽүне 

раслаучы эчке эшлҽр органнары белешмҽсе. 

Максималь гамҽлдҽ булу срогы 3 эш кҿне тҽшкил итҽ.  

3.3.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн сораулар 

нигезендҽ мҽгълүматлар белҽн тҽэмин итүче белгече соратып алына торган 

документларны (мҽгълүматларны) тапшыра. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар, ҽгҽр ведомствоара талҽпкҽ 

җавап ҽзерлҽүнең һҽм ведомствоара талҽпкҽ җибҽрүнең федераль законнар, Россия 

Федерациясе Хҿкүмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый актлары белҽн 

билгелҽнмҽгҽн булса, органга яисҽ оешмага документ һҽм мҽгълүмат бирҽ торган биш 

эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (белешмҽлҽр) яисҽ Башкарма 

комитетка җибҽрелгҽн баш тарту турында хҽбҽрнамҽ. 

3.3.3. Һҽр опекага алынучы һҽм опекага алынган затка шҽхси эш ачыла, анда 

документлар теркҽлҽ (билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган документлар күчермҽлҽре), 

эшкҽ сҽлҽтсез яки эшкҽ ҿлешчҽ чиклҽнгҽн сҽлҽтле гражданнарның шҽхси эшлҽрен 

теркҽү журналында (5 нче кушымта) шҽхси эшне теркилҽр, күрсҽтелгҽн журналдагы 

тҽртип номерына туры килҽ торган номер бирелҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: тегелгҽн һҽм теркҽлгҽн шҽхси эш. 

Гамҽллҽрнең максималь башкару вакыты 10 минут тҽшкил итҽ. 

Бүлек белгечлҽре үз карамагындагы затлар турында мҽгълүмат банкындагы 

конфиденциаль мҽгълүматка рҿхсҽтсез керүне булдырмауны һҽм (яки) аны ҽлеге 

мҽгълүматтан файдалану хокукына ия булмаган затларга тапшырмауны тҽэмин 

итҽргҽ бурычлы. 

Опека һҽм попечительлек бүлегендҽ булган конфиденциаль мҽгълүматның 

сакланышын һҽм сакланышын тҽэмин итү максатларында белгечлҽргҽ ҽлеге 

мҽгълүмат белҽн вакытлыча файдалануга документлар һҽм тышкы мҽгълүматларны 

бүтҽн затларга, шул исҽптҽн хезмҽт эшчҽнлеге буенча эшкҽ яраксыз яисҽ чиклҽнгҽн 

хокукка сҽлҽтле гражданнар турында белешмҽлҽр банкка турыдан-туры рҿхсҽте 

булмаган белгечлҽргҽ тапшыру тыела.  

3.4. Кирҽкле документлар булмау фактларын билгелҽгҽндҽ, бирелгҽн 

документларның регламент талҽплҽренҽ туры килмҽве, гаризадагы яки бирелгҽн 

документлардагы мҽгълүматларның туры килмҽве, яки гаризада опекуннан яки 

попечительдҽн документларны кабул иткҽндҽ кирҽкле белешмҽлҽр булмау, 

документларны кабул итү ҿчен җаваплы хезмҽткҽр дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ҿчен 



ачыкланган каршылыклар исемлеген тҿзи һҽм гариза бирүчегҽ тапшырылган 

документлар белҽн бергҽ тапшыра. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ кире кайтарылган документлар. 

Гамҽллҽрне башкаруның максималь вакыты 10 минут тҽшкил итҽ. 

3.4.1. Опекун яки попечитель ризасызлык белдергҽн очракта, җитмҽгҽн яисҽ 

тиешенчҽ рҽсмилҽштерелгҽн документлар, яисҽ аларны бирү мҿмкинлеге булмаган, 

шулай ук баш тарту ҿчен башка нигезлҽр булган очракта, белгеч мҿрҽҗҽгать итүче 

(опекун) адресына дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ҿчен киртҽлҽр булу турында язма хҽбҽр 

ҽзерли, анда аларны бетерү буенча чаралар күрү тҽкъдим ителҽ һҽм Балык Бистҽсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе урынбасарына имза кую ҿчен 

язма хҽбҽр тапшыра. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында хат 

проекты. 

Максималь үтҽү срогы-1 эш кҿне. 

3.4.2. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ҿчен киртҽлҽр булу турында имзаланган язма 

хҽбҽр опекунга яки попечительгҽ кулга бирелҽ яки почта аша җибҽрелҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган язма хҽбҽр. 

Максималь үтҽлеш вакыты-тиешле карар кабул ителгҽннҽн соң 3 эш кҿне. 
3.5. Бүлек белгече опекун яки попечитель булырга телҽгҽн гражданның тормыш 

шартларын тикшерү турында акт уздыра, аның барышында Россия Федерациясе Граждан 

кодексы тарафыннан билгелҽнгҽн шартлар булмау (№7 кушымта) билгелҽнҽ.  Гражданинның 

яшҽү шартларын тикшерү турында ҽлеге акт шҽхси эшкҽ кушыла. 

Опекун (попечитель) булырга телҽк белдергҽн гражданның тормыш шартларын 

тикшергҽндҽ опека һҽм попечительлек органы белгече торак-кҿнкүреш шартларын, 

мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси сыйфатын һҽм мотивларын, аның опекун вазыйфаларын үтҽүгҽ 

сҽлҽтен, шулай ук аның гаилҽ ҽгъзалары арасында килеп туган мҿнҽсҽбҽтлҽрне бҽяли. 

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре опекун (попечитель) булырга телҽк белдергҽн гражданның 

тормыш шартларын тикшерү турындагы актта күрсҽтелҽ (алга таба - тикшерү турында акт). 

Тикшерү турындагы Акт 2 нҿсхҽдҽ рҽсмилҽштерелҽ, аларның берсе опекун 

(попечитель) булырга телҽк белдергҽн гражданга тикшерү акты расланганнан соң 3 кҿн 

эчендҽ, икенчесе опека һҽм попечительлек органында саклана. 

Тикшерү турындагы актка опекун булырга телҽк белдергҽн граждан суд тҽртибендҽ 

дҽгъва белдерҽ ала. 

Муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты җитҽкчесе эшкҽ яраксыз яки эшкҽ яраксыз 

гражданның матди-кҿнкүреш шартларын, опекун яки попечительнең тормыш шартларын 

тикшерү максатыннан опека һҽм попечительлек бүлеге белгеченҽ чыгу ҿчен автотранспорт 

белҽн тҽэмин итҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: опекун (попечитель) булырга телҽк белдергҽн 

гражданның тормыш шартларын тикшерү турында акт. 

Максималь гамҽлдҽ булу срогы-опекун яки попечитель булырга телҽгҽн затның 

гаризасын теркҽгҽн кҿннҽн алып 7 кҿн эчендҽ. 

3.5.1 Опека һҽм попечительлек бүлеге опекун булырга телҽк белдергҽн якын туганын 

опекун итеп билгелҽү максатыннан опекун булырга телҽк белдергҽн гражданның, якын 

туганнарының тормыш шартларын тикшерү турында акт уздыра.(кушымта 7.1) 

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре опекун булырга телҽк белдергҽн гражданның, якын туганының 

тормыш шартларын тикшерү актында күрсҽтелҽ (алга таба-опекун булырга телҽк белдергҽн 

якын туганның тормыш шартларын тикшерү турында акт) 

Опекун булырга телҽк белдергҽн якын туганының тормыш шартларын тикшерү акты 

3 кҿн эчендҽ опекун булырга телҽк белдергҽн туганнарының тормыш шартларын 

тикшергҽннҽн соң рҽсмилҽштерелҽ, тикшерү үткҽргҽн опека һҽм попечительлек органының 

вҽкалҽтле белгече тарафыннан имзалана һҽм җитҽкче тарафыннан раслана. 



Аларның берсе опекун булырга телҽк белдергҽн якын туганына, якын туганының 

тормыш шартларын тикшерү турында акт расланганнан соң 3 кҿн эчендҽ җибҽрелҽ, икенчесе 

опека һҽм попечительлек органында саклана. 

Опекун булырга телҽк белдергҽн якын туганының тормыш шартларын тикшерү акты 

опекун булырга телҽк белдергҽн якын туганнары тарафыннан суд тҽртибендҽ бҽхҽсле дип 

игълан ителергҽ мҿмкин. 

Район Башкарма комитеты җитҽкчесе опека һҽм попечительлек бүлеге белгеченҽ 

опекун булырга телҽк белдергҽн якын туганының, опекун булырга телҽк белдергҽн опекун 

яки попечительнең матди-кҿнкүреш шартларын тикшерү максатыннан чыгу ҿчен 

автотранспорт белҽн тҽэмин итҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: опекун булырга телҽк белдергҽн якын туганының яшҽү 

шартларын тикшерү турында акт. 

Максималь гамҽлдҽ булу срогы – якын туганының опекун булырга телҽгҽн затның 

гаризасын теркҽгҽн кҿннҽн алып 7 кҿн эчендҽ. 

3.6. Опека һҽм попечительлек бүлеге белгече опека һҽм попечительлек буенча дҽүлҽт 

хезмҽте күрсҽтү, опекун яки попечительне суд тҽртибендҽ эшкҽ сҽлҽтсез дип танылган 

балигъ булмаган зат ҿстендҽ опекун һҽм попечитель билгелҽү ҿчен документлар пакетын 

формалаштыра. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: формалаштырылган һҽм карап тикшерүгҽ җибҽрелгҽн 

документлар пакеты. 

Максималь үтҽү срогы-1 кҿн. 

3.6.1. Документларның тулы пакеты нигезендҽ белгеч Татарстан Республикасы 

муниципаль берҽмлеге Башкарма комитеты җитҽкчесенең суд тҽртибендҽ эшкҽ сҽлҽтсез дип 

танылган яки чиклҽнгҽн эшкҽ яраклы балигъ булмаган затны опекун яки попечитель итеп 

билгелҽү турында Карары проектын ҽзерли һҽм аны Татарстан Республикасы муниципаль 

берҽмлеге Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ имзага җибҽрҽ. Карар ике нҿсхҽдҽ тҿзелҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: җитҽкчегҽ кул куюга юнҽлдерелгҽн карар проекты.  

Максималь башкару срогы-1 кҿн. 

3.6.2. Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе опекун яки 

попечитель итеп суд тҽртибендҽ эшкҽ яраксыз дип танылган балигъ булмаган затны билгелҽү 

турындагы карарга кул куя. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: - имзаланган карар 2 нҿсхҽдҽ,  

Максималь гамҽлдҽ булу срогы-3 кҿн. 

3.6.3. Карарның бер нҿсхҽсе кҽгазьдҽ я «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

(функциялҽрнең) Бердҽм порталы” федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасын кулланып, 

электрон документ рҽвешендҽ почта аша җибҽрелҽ, я кулга кул куйган кҿннҽн ҿч кҿн эчендҽ 

шҽхсҽн кулга тапшырыла. 

 3.6.4. Суд тҽртибендҽ эшкҽ сҽлҽтсез яки чиклҽнгҽн эшкҽ сҽлҽтсез дип танылган 

балигъ булмаган зат ҿстеннҽн опекун яисҽ попечитель булырга телҽгҽн зат билгелҽп куюдан 

баш тарткан очракта - карар кҽгазьдҽ яисҽ «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

(функциялҽрнең) Бердҽм порталы» федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасын кулланып, 

электрон документ рҽвешендҽ җибҽрелҽ(тапшырыла), почта аша җибҽрелҽ яисҽ тиешле 

карар кабул ителгҽннҽн соң шҽхсҽн кабул итү вакытынд тапшырыла, икенчесе - опекага 

алынган затның шҽхси эшенҽ теркҽлҽ. 

Опекун (попечитель) итеп билгелҽп куюдан баш тарту турында карар яисҽ мҿрҽҗҽгать 

итүченең опека һҽм попечительлек органы опекун (попечитель) булу мҿмкинлеге булмау 

турындагы бҽялҽмҽ белҽн бергҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тапшырылган барлык документларны 

кире кайтара һҽм аларга шикаять бирү тҽртибен аңлата. Ҽлеге документларның күчермҽлҽре 

опека һҽм попечительлек органында саклана. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: опека һҽм попечительлек бүлеге белгече суд тҽртибендҽ 

эшкҽ сҽлҽтсез яки чиклҽнгҽн эшкҽ сҽлҽтле граждан дип танылган балигъ затка опекун яки 

попечительне билгелҽүдҽн баш тарту турында карар бирҽ. 



Максималь гамҽлдҽ булу срогы-3 кҿн эчендҽ. 

 
4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 

4.1. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүнең тулы һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту мҿрҽҗҽгать 

итүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм юкка чыгару, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү 

процедураларының үтҽлешен тикшерү, опека һҽм попечительлек органы вазыйфаи 

затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽре булган мҿрҽҗҽгатьлҽргҽ карата 

карарлар кабул итү һҽм җаваплар ҽзерлҽү, шулай ук опека һҽм попечительлек органы 

вазыйфаи затларының хҽл ителешенҽ керҽ. 

Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып 

торалар: 

 дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 

үткҽрү. Экспертизаларның нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора; 

 билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкару алып баруын тикшерү үткҽрелҽ; 

 билгелҽнгҽн тҽртиптҽ дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү процедураларының үтҽлешен 

контрольдҽ тоту тикшерүлҽре үткҽрү. 

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҽсмилҽштерелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча, мҿрҽҗҽгать 

итүчелҽрнең хокукларын бозу очраклары ачыкланган, шулай ук конфиденциаль белешмҽлҽр 

таратылган очракта, мҽгълүмат гаепле затларны Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 

җаваплылыкка тарту ҿчен Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитҽкчесенҽ җибҽрелҽ. Контроль тикшерүлҽр планлы рҽвештҽ һҽм планнан тыш булырга 

мҿмкин. 

Планлы тикшерүлҽр 3 елга 1 тапкырдан да артыграк үткҽрелергҽ тиеш түгел. 

4.2. Административ процедуралар билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген саклауга, 

белгечлҽр тарафыннан карарлар кабул итүгҽ, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүнең тулы һҽм сыйфатлы 

булуына, шулай ук конфиденциаль мҽгълүматларның читкҽ чыгарылуына контроль 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитетының опека 

һҽм попечительлек бүлеге җитҽкчесе һҽм муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты 

җитҽкчесе урынбасары тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

4.3. Муниципаль берҽмлек Башкарма комитетының опека һҽм попечительлек бүлеге 

белгечлҽренең җаваплылыгы аларның вазыйфаи регламентларында закон талҽплҽре 

нигезендҽ билгелҽнҽ. 

4.4. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитҽкчесе ҽлеге Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне 

вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы. 

4.5. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү барышында гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 

оешмалары тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтүне тикшереп тору дҽүлҽт хезмҽте 

күрсҽткҽндҽ эшчҽнлекнең ачыклыгы, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү тҽртибе һҽм мҿрҽҗҽгатьне 

(шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге турында тулы, актуаль һҽм дҿрес мҽгълүмат 

алу юлы белҽн гамҽлгҽ ашырыла.  
 

5. Дәүләт хезмәтен күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, 

КФҮ, КФҮ хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата 

судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү тәртибе 

 

5.1. Дҽүлҽт хезмҽтен алучылар Татарстан Республикасы муниципаль районы Башкарма 

комитетына дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽ катнашучы опека һҽм попечительлек органы хезмҽткҽрлҽренең 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ ала, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда: 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү турында мҿрҽҗҽгать итүченең гарызнамҽсен теркҽү вакытын бозу; 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү вакытын бозу; 



мҿрҽҗҽгать итүченең дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясенең норматив хокукый 

актларында, Татарстан Республикасының норматив хокукый актларында каралмаган 

документларында талҽбе; 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясенең норматив хокукый актларында, 

Татарстан Республикасының норматив хокукый актларында каралган документларны кабул итүдҽн 

баш тарту мҿрҽҗҽгать итүченең үзендҽ; 

баш тарту нигезлҽре федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының норматив 

хокукый актларында каралмаган булса, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽн баш тарту; 

Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актларында каралмаган дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн 

талҽп; 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче органның, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче бүлекнең вазыйфаи затының 

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларны һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽн баш тартуы 

йҽ мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 

5.2. Шикаять кҽгазьдҽ яисҽ электрон формада язма рҽвештҽ бирелҽ. 

Шикаять почта аша, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге, 

«Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре, Балык Бистҽсе муниципаль районының рҽсми 

сайты аша җибҽрелҽ ала http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru (Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең бердҽм порталы )http://uslugi.tatar.ru дҽүлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр (функциялҽр) Бердҽм порталы http://www.gosuslugi.ru шулай ук гариза бирүченең шҽхси 

кабул итү вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы-аны теркҽгҽн кҿннҽн соң 15 эш кҿне эчендҽ. Дҽүлҽт хезмҽте 

күрсҽтүче орган, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче органның вазыйфаи заты тарафыннан шикаять бирелгҽн 

очракта, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул итүдҽ йҽ җибҽрелгҽн опечаткаларны һҽм хаталарны 

тҿзҽтүдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срок бозылуга шикаять бирелгҽн очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш 

кҿне эчендҽ. 

5.4. Шикаять үз эченҽ түбҽндҽге мҽгълүматны алырга тиеш: 

1) карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирелҽ торган дҽүлҽт хезмҽте 

күрсҽтүче органның, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче органның вазыйфаи затының яки муниципаль 

хезмҽткҽрнең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), мҿрҽҗҽгать итүченең – 

физик затның яшҽү урыны яисҽ исеме турында мҽгълүмат, мҿрҽҗҽгать итүченең – юридик затның 

урнашу урыны турында мҽгълүмат, шулай ук элемтҽ ҿчен телефон номеры (номерлары), мҿрҽҗҽгать 

итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиеш электрон почта адресы (адреслары) (булган очракта) һҽм почта 

адресы; 

3) шикаять бирелҽ торган дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче орган, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче органның 

вазыйфаи заты яисҽ муниципаль хезмҽткҽр карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында 

мҽгълүмат; 

4) мҿрҽҗҽгать итүче дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче органның, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче органның 

вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмавы) белҽн килешмҽве 

нигезендҽ торган дҽлиллҽр.   

5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн шартларны раслый торган документларның 

күчермҽлҽре дҽ кушылырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган документлар 

исемлеге китерелҽ. 

5.6. Шикаять аңа дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче кеше тарафыннан имза куела. 

5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча опека һҽм попечительлек бүлеге җитҽкчесе 

түбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ: 

1) шикаятьне, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче 

орган тарафыннан бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн дҽүлҽт хезмҽте, опечаток һҽм хаталарны 

тҿзҽтү, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актларында, шулай ук башка рҽвешлҽрдҽ алынуы каралмаган 

акчаларны кире кайтару рҽвешендҽге шикаятьне канҽгатьлҽндерҽ; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарта. 

5.1.7 пунктчасында күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң  да соңга калмыйча, 

мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язмача һҽм мҿрҽҗҽгать итүче телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау 

нҽтиҗҽлҽре турында мотивацияле җавап җибҽрелҽ. 



5.8. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук бозу яки 

җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта, шикаятьлҽрне карау вҽкалҽте бирелгҽн вазыйфаи зат 

булган материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽ. 

 
 



  

Суд тҽртибендҽ эшкҽ яраксыз яки 

ҿлешчҽ  

эшкҽ яраксыз дип танылган  

балигъ булган затка опека яки 

попечительлек,  

опекун яки попечитель билгелҽү 

буенча  

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүнең 

административ  

регламентына 1 нче кушымта 

  

  

Татарстан Республикасы  

Балык Бистҽсе муниципаль берҽмлеге  

Башкарма комитеты 

  

  

КАРАР 
 

№ _____                                                                                             __________                              

                     

  

Эшкә яраксыз дип танылган балигъ булган затка опекун яки попечитель билгеләү 
_____________________________________________________________________________________

______                                                                    (фамилия, исем, атасының исеме) 

  

   

____________________________________________________________________ гаризасын 

караганнан соң 

                                                                            (фамилия, исем, атасының исеме, туган кҿне) 

_________ _________________________________________  (адресы) 

                                                                                                            

_____________________________________________________________________________________

______ 

       (даими яшҽү урыны адресы-ҿлкҽ, шҽһҽр, район, урам, № йорт, № фатир) 

ул кешене опекун, попечитель итеп билгелҽү хакында 

___________________________________________ 

                                                                         (эшкҽ сҽлҽтсез затның фамилиясе,исеме, атасының 

исеме, туган кҿне) 

_____________________________________________________________________________________

_____,  

 ______________________________ суд карары белҽн кабул ителгҽн 

______________________________ 

                                                            (суд атамасы)                                (суд карары датасы) 

туганлык, ҽхлакый сыйфатларны исҽпкҽ алып, эшкҽ сҽлҽтсез, ҿлешчҽ эшкҽ сҽлҽтсез 

___________________________________________________________________________________,  

                                  (мҿрҽҗҽгать итүченең фамилиясе, инициаллары) 

тапшырылган документлар, Россия Федерациясе Граждан кодексына таянып, КАРАР БИРҼМ: 

 

1.     Билгелҽргҽ  _______________________________________________________ 

                                            (мҿрҽҗҽгать итүченең  фамилиясе, исеме атасының исеме,)  

___________________________________________________________.ҿстендҽ опекун, попечитель 

                                                 (эшкҽ сҽлҽтсез затның фамилиясе, исеме, атасының исеме)  

2.     Опекунга, попечительгҽ опекага алынган затны карау, дҽвалау, хокукларын һҽм 

мҽнфҽгатьлҽрен яклау буенча бурычлар башкарырга. 

3. Опекунга, попечительгҽ агымдагы елның 1 февраленнҽн дҽ соңга калмыйча опекага алынган 

баланың мҿлкҽтен саклау, аннан файдалану һҽм идарҽ итү турында узган ел ҿчен опека һҽм 

попечительлек бүлегенҽ хисап тапшырырга кирҽк. 



4. Кҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты 

җитҽкчесе урынбасарына йҿклҽргҽ _____________________________________. 

                     (фамилиясе, инициаллары) 

  

  

Җитҽкче                                                        ______________/ _____________________________ 

                               (имза)                  (фамилия, инициаллары) 



Суд тҽртибендҽ эшкҽ яраксыз яки 

ҿлешчҽ  

эшкҽ яраксыз дип танылган  

балигъ булган затка опека яки 

попечительлек,  

опекун яки попечитель билгелҽү буенча  

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүнең 

административ  

регламентына 2 нче кушымта 

   

Т А Н Ы К Л Ы К 
 

    Ҽлеге таныклык гражданинга бирелде  

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______, 

(опекун, попечительнең фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

________________________________________________________________ адресы буенча яшҽүче 

________________________________________________________________________,ул(ул) 

Татарстан Республикасы муниципаль берҽмлеге Башкарма комитеты җитҽкчесенең _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ карары нигезендҽ опекун / попечитель дип билгелҽнде. (кирҽкнең астына сызыгыз) 

___________________________________________________________________________________, (

эшкҽ сҽлҽтсез яки ҿлешчҽ эшкҽ сҽлҽтсез затның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

______________________________ суд карары белҽн кабул ителгҽн 

______________________________ 

                                                            (суд атамасы)                                (суд карары датасы) 

эшкҽ сҽлҽтсез ҿлешчҽ эшкҽ сҽлҽтсез (кирҽкнең астына сыз), адресы буенча яшҽүче:  

_____________________________________________________________________________________

______ 

  

Гамҽлдҽ булу срогы _________________________________________________________. 

  

Татарстан Республикасы  

Балык Бистҽсе муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитҽкчесе ______________/ ______________________ 

                                                                  (имза)           (фамилиясе, инициаллары) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3нче номерлы кушымта 

 
Балык Бистҽсе муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитҽкчесе 

________________________________

___ 

________________________________ 

________________________________

__ 

(Ф.И.О. тулысынча) 

адресы буенча яшҽүче: 

________________________________

____ 

________________________________

____, 

(тулы адрес) 

телефон: 

____________________________ 

паспорттагы 

мҽгълүмат________________ 

(серия, номер, кем тарафыннан һҽм 

кайчан  

бирелгҽн) 

 

ГАРИЗА 
  

Мине _____________________________________________________________ ҿстеннҽн опекун 

попечитель (кирҽкнең астына сыз) итеп билгелҽвегезе сорыйм. 

_____________________________________________________________________________________

______, 

                              (карамактагы затның Ф.И.О., туган кҿне, яшҽү һҽм теркҽү урыны) 

_______________________________________________________________ сҽбҽпле.  

 

"__" _________ ____ ел суд карары 

 

Опекунның хокуклары һҽм бурычлары миңа аңлатылды һҽм аңлашыла, опекун вазыйфаларын үти 

алмаган очракта, бу хакта Татарстан Республикасы муниципаль берҽмлеге Башкарма комитеты 

каршындагы опека һҽм попечительлек бүлегенҽ 10 кҿн эчендҽ хҽбҽр итҽргҽ йҿклҽмҽ бирҽм. Яшҽү урыны 

үзгҽргҽн очракта, вакытында хҽбҽр бирергҽ тиешмен. 

Опекун (попечитель) итеп билгелҽнгҽн очракта, ел саен агымдагы елның 1 февраленнән дә соңга 

калмыйча опека һҽм попечительлек бүлегенҽ опекага алынган баланың милкен саклау, аннан файдалану 

һҽм аның белҽн идарҽ итү турында алдагы ел ҿчен хисап тапшырырга тиеш. 

Дата "__" _________ ____ ел. имза ____________________ 

 

Мин_________________________________________________________________________________

_____ 

       (мҿрҽҗҽгать итүченең Ф.И.Осы) 

27.07.2006 ел, № 152-ФЗ Федераль закон нигезендҽ 

шҽхси мҽгълүматлар" бүлегендҽ бу гаризадагы һҽм минем тапшырган документларымда булган 

шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ һҽм куллануга рҿхсҽт бирҽм. 

  

«____»_________20___ел.    _________________/___________________ 

                                                              (имза)          (Фамилия, инициаллары) 

  

  

  

 Текрҽлде "__" _____________ ____ ел. № ____ 

_______________________ _____________ ______________________________ 

(белгеч вазыйфасы)                                   (имза)                                                                (имза аңлатмасы) 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Суд тҽртибендҽ эшкҽ яраксыз яки 

ҿлешчҽ  

эшкҽ яраксыз дип танылган  

балигъ булган затка опека яки 

попечительлек,  

опекун яки попечитель билгелҽү буенча  

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүнең 

административ  

регламентына 4 нче кушымта 

 
  

Опека, попечительлек билгеләү өчен гаризаларны исәпкә алу һәм теркәү журналы 

Тҽртип 

номеры 

Теркҽү 

датасы 

Мҿрҽҗҽга

ть итүченең 

Ф.И.О.сы. 

яшҽү урыны 

буенча 

адресы 

Суд карары 

реквизитлары 

(судның 

исеме, үз 

кҿченҽ керү 

датасы) 

Тапшырылган 

документларның 

исеме 

Торак шартларын 

тикшерү датасы. 

 Опекунлыкны, 

попечительлек 

билгелҽү (туктату) 

турында карарның 

датасы һҽм номеры 

Искҽрмҽлҽр 

              

 

  

 Эшкә сәләтсез яки өлешчә эшкә сәләтсез затларның шәхси эшләрен исәпкә алу һәм теркәү 

журналы 

Тҽртип 

номеры 

Эшкҽ сҽлҽтсез 

яки ҿлешчҽ 

эшкҽ 

сҽлҽтсезнең 

Ф.И.О.сы. яшҽү 

урыны буенча 

адресы 

Суд карары 

реквизитлары 

(судның исеме, үз 

кҿченҽ керү 

датасы) 

Опекун 

попечитеь 

булырга 

телҽүченең 

Ф.И.О.сы. 

яшҽү урыны 

буенча 

адресы 

Опека һҽм 

попечительлек 

буенча 

комиссия 

карарының 

датасы һҽм 

эчтҽлеге 

Опекунлыкны

, попечительлек 

билгелҽү 

(туктату) 

турында 

карарның 

датасы һҽм 

номеры 

Искҽрмҽлҽр 

              

 

Эшкә сәләтсез яки өлешчә эшкә сәләтсез затларның шәхси эшләрен исәпкә алу һәм теркәү 

журналы 

Тҽртип 

номеры 

Эшкҽ сҽлҽтсез 

яки ҿлешчҽ 

эшкҽ 

сҽлҽтсезнең 

Ф.И.О.сы. яшҽү 

урыны буенча 

адресы 

Суд карары 

реквизитлары 

(судның исеме, үз 

кҿченҽ керү 

датасы) 

Опекун 

попечитеь 

булырга 

телҽүченең 

Ф.И.О.сы. 

яшҽү урыны 

буенча 

адресы 

Опека һҽм 

попечительлек 

буенча 

комиссия 

карарының 

датасы һҽм 

эчтҽлеге 

Опекунлыкны

, попечительлек 

билгелҽү 

(туктату) 

турында 

карарның 

датасы һҽм 

номеры 

Искҽрмҽлҽр 

 

 

 

Эшкә сәләтсез яки өлешчә эшкә сәләтсез затларның шәхси эшләрен исәпкә алу һәм теркәү 

журналы 

Тҽртип 

номеры 

Эшкҽ сҽлҽтсез 

яки ҿлешчҽ 

эшкҽ 

сҽлҽтсезнең 

Ф.И.О.сы. яшҽү 

урыны буенча 

адресы 

Суд карары 

реквизитлары 

(судның исеме, үз 

кҿченҽ керү 

датасы) 

Опекун 

попечитеь 

булырга 

телҽүченең 

Ф.И.О.сы. 

яшҽү урыны 

буенча 

адресы 

Опека һҽм 

попечительлек 

буенча 

комиссия 

карарының 

датасы һҽм 

эчтҽлеге 

Опекунлыкны

, попечительлек 

билгелҽү 

(туктату) 

турында 

карарның 

датасы һҽм 

номеры 

Искҽрмҽлҽр 



Суд тәртибендә эшкә яраксыз яки өлешчә эшкә яраксыз дип танылган балигъ булган затка 

опекун яки попечитель булырга теләк белдергән затның тормыш шартларын тикшерү буенча акт  

 
Тикшерү датасы  "__" _________________ 20__ ел. 

Тикшерү үткҽрүче затның фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта), 

вазыйфасы__________________________________________________________________________ 

Тормыш шартлары тикшерелде ________________________________________________ 

                                                                                           (фамилия, исем, атасының исеме) 

___________________________________________________________________; 

                              (булган очракта), туган кҿне) 

шҽхесне раслаучы документ: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                    (кайчан һҽм кем тарафыннан бирелгҽн) 

Яшҽү урыны ______________________________________________________________________ 

                                                 (теркҽлү белҽн расланган яшҽү урыны адресы) 

_____________________________________________________________________________________ 

тору урыны _____________________________________________________________________ 

                                               (фактта яшҽү урыны һҽм тикшерү уздыру адресы) 

_____________________________________________________________________________________

_ 

 

Белеме _________________________________________________________________________ 

Профессиональ эшчҽнлек _____ 

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_ 

                       (адрес, билҽп торган вазыйфасы, эш телефоны күрсҽтелгҽн эш урыны) 

Яши торган торак мҽйданы _____________________________________________________, 

                                                                        фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта) 

_____ кв. м тҽшкил итҽ, _________________________ бүлмҽдҽн тора, һҽрбер бүлмҽнең размеры: 

___ кв.м, _____________ кв. м, ________ кв. м. ___ этажлы йортның ______ этажында. 

Йорт сыйфаты (кирпеч, панельле, агач һ. б. ш.; нормаль халҽттҽ, тузган, авария хҽлендҽ; бүлмҽлҽр 

коры, якты, керү бүлмҽлҽре, тҽрҽзҽлҽр саны һ. б. лар.) 

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______ 

Йортның һҽм торак мҽйданың халҽте (суүткҽргеч, канализация, нинди җылылык, газ, ванна, лифт, 

телефон  

һ. 

б.):______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______ 

Торак мҽйданының санитар-гигиеник торышы (яхшы, канҽгатьлҽнерлек, канҽгатьлҽнерлек түгел) 

_____________________________________________________________________________________

______ 

Торак мҽйданда яшҽүчелҽр (билгелҽнгҽн тҽртиптҽ теркҽлгҽн һҽм фактта яшилҽр): 

  

Фамилия,  

исем,     

атасының исеме 

(булган очракта) 

Туган кҿне  Эшлҽү яки уку урыны Туганлык мҿнҽсҽбҽтлҽре Ҽлеге торак 

мҽйданда кайчаннан 

бирле яши 

         

     

     

     

   

 

 

  



 

 

 

 

     

 

Гражданның гаилҽ ҽгъзалары арасында урнашкан 

мҿнҽсҽбҽтлҽр_________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

           (гаилҽ ҽгъзалары арасында үзара мҿнҽсҽбҽтлҽрнең характеры, үзара аралашу үзенчҽлеклҽре 

һ. б.) 

___________________________________________________________________ 

 

Гражданның шҽхси сыйфатлары (характердагы үзенчҽлеклҽре, гомуми культура һ. б.)  

_____________________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________. 

Балигъ булмаган затны гаилҽгҽ кабул итү ҿчен гражданның мотивлары (ҽгҽр дҽ якын туганы 

булмаса) 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

Ҿстҽмҽ тикшерү мҽгълүматлары ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Суд тҽртибендҽ эшкҽ яраксыз яки ҿлешчҽ эшкҽ яраксыз дип танылган балигъ булган затка опекун 

яки попечитель булырга телҽк белдергҽн затның тормыш шартлары 

_____________________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________________

___ 

(яраклы/яраксыз, конкрет хҽллҽрне күрсҽтеп) 

 

Тикшерү үткҽргҽн затның имзасы ___________________________________ 

  

_______________________________    ______________    ______________________ 

опека һҽм попечительлек органы җитҽкчесе      ФИО   имза 

                                                                       М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Суд тҽртибендҽ эшкҽ яраксыз яки 

ҿлешчҽ  

эшкҽ яраксыз дип танылган  

балигъ булган затка опека яки 

попечительлек,  

опекун яки попечитель билгелҽү буенча  

дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүнең 

административ  

регламентына кушымта (белешмҽ) 

 

 

 

Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы вазыйфаи затлар реквизитлары 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм 

попечительлек бүлеге 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Бүлек җитҽкчесе (8-84361)22-2-04 Guzaliya.Bagautdinov@tatar.ru 

Бүлек белгече (8-84361)22-2-04 Razina.Shakirova@tatar.ru 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет җитҽкчесе (8-84361 )22-500 balyk-bistage@tatar.ru 

Башкарма комитет җитҽкчесе 

урынбасары 

(8-84361 )22-705 balyk-bistage@tatar.ru 

 

 


