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                                        21.02.2019                      пгт. Рыбная Слобода                        № 83пи 

 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитеты, опека һәм попечительлек бүлегенең 

«Ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм 

калган балалар өчен оешмаларда булган 

балаларны Россия Федерациясе территориясендә 

даими яшәүче балигъ булган гражданнар 

гаиләләренә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге 

турында бәяләмә бирү»  буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында 
 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 

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

Башкарма комитеты җитәкчесенең «Балык Бистәсе муниципаль районы җирле 

үзидарә органнары тарафыннан яңа редакциядә күрсәтелә торган муниципаль 

хезмәтләр исемлеген раслау турында» 19.11.2013 ел, № 231пи «Балык Бистәсе 

муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау 

тәртибе турында» 2016 елның 21 июнендәге 96пи номерлы карарлары 

нигезендә КАРАР БИРӘМ: 

 

1. Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты, опека һәм 

попечительлек бүлегенең «Ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм 

калган балалар өчен оешмаларда булган балаларны Россия Федерациясе 

территориясендә даими яшәүче балигъ булган гражданнар гаиләләренә 

вакытлыча тапшыру мөмкинлеге турында бәяләмә бирү»  буенча дәүләт 

хезмәте күрсәтүнең административ регламентын расларга (кушымта). 

2. Үз көчен югалткан дип танырга: 

Балык Бистәсе Башкарма комитеты тарафыннан 2014 елның 10 ноябрендә 

191пи номерлы карары белән расланган “Ятим балалар һәм ата-ана 

тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өстеннән Россия Федерациясе 

территориясендә даими яшәүче гражданнарны опекага (попечительлеккә) 

(түләүле яки түләүсез шартларда) билгеләү яки опекун (попечитель) булу 

мөмкинлеге турында бәяләмә бирү” буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

административ регламенты; 
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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ 

регламентларына үзгәрешләр кертү турында»гы 2016 елның 1 июлендәге 107пи 

номерлы карарының 10 пункты.  

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының Интернет-телекоммуникация челтәрендәге http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru веб-адресы буенча урнашкан рәсми сайтында һәм Интернет 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы 

буенча урнашкан Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми 

порталында урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм 

попечительлек бүлегенә йөкләргә. 

 

 

 

Җитәкче              Р.Л. Исланов 
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Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының 21.02.2019 

ел, № 83пи карары белән расланды 

 

 
«Ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар өчен оешмаларда 

булган балаларны Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче балигъ булган 

гражданнар гаиләләренә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге турында бәяләмә бирү»  

буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты 

 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. 1.1. Әлеге Регламент Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты 

(алга таба – хезмәт күрсәтү) тарафыннан «Ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм 

калган балалар өчен оешмаларда булган балаларны Россия Федерациясе территориясендә 

даими яшәүче балигъ булган гражданнар гаиләләренә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге 

турында бәяләмә бирү»  буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели 

(кушымта). 

1.2. Хезмәт алучылар: Россия Федерациясенең ятим балалар һәм ата-ана каравыннан 

мәхрүм калган балалар өчен оешмаларда булган балаларны вакытлыча кабул итәргә теләгән 

балигъ булган гражданнары (алга таба - мөрәҗәгать итүчеләр). 

1.3. Дәүләт хезмәте Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитеты тарафыннан күрсәтелә (алга таба – Башкарма комитет).  

Дәүләт хезмәтен башкаручы – Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының опека һәм попечительлек бүлеге (алга таба – бүлек). 

1.3.1. Башкарма комитетның опека һәм попечительлек бүлегенең  урнашу урыны: 

422650, ш.т.п. Балык Бистәсе, Ленина урамы, 48 йорт, кабинет №9 

кабул итү графигы: көн саен, шимбә һәм якшәмбе - ял. 

Дүшәмбе – пәнҗешәмбе 8.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә кадәр, җомга 8.00 сәгатьтән  

16.30 сәгатькә кадәр. 

Төшке аш 12.00  сәгатьтән 13.30 сәгатькә кадәр.  

Керү пропуск һәм (яки) шәхесне раслаучы документ буенча башкарыла. 

1.3.2. Мәгълүмат өчен телефон (884361) 2-22-04 

1.3.3. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Интернет 

мәгълүмат челтәрендә рәсми сайты http://www.ribnaya-sloboda.tatarstan.ru 

1.3.4. Дәүләт хезмәте турында мәгълүмат түбәндәге юллар белән алынырга мөмкин: 

1) Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы дәүләт хезмәте 

күрсәтүче мөрәҗәгать итүчеләр белән эшләү бинасында урнашкан дәүләт хезмәте турында 

визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә алган мәгълүмат стендлары аша; 

2) Интернет челтәре аша: 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының рәсми сайтында 

(http://www.ribnaya-sloboda.tatarstan.ru); 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталында 

(http://uslugi.tatar.ru/); 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталында 

(http://www.gosuslugi.ru/); 

3) Башкарма комитетка телдән мөрәҗәгать иткәндә (шәхсән яки телефон буенча); 

4) Башкарма комитетка язма (шул исәптән электрон документ формасында) 

мөрәҗәгать иткәндә. 

1.3.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районының рәсми сайтында опека һәм попечительлек бүлеге 
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белгече тарафыннан урнаштырыла (http://www.ribnaya-sloboda.tatarstan.ru) Башкарма комитет 

бинасындагы мөрәҗәгать итүчеләр белән эшләү өчен мәгълүмат стендларында да 

урнаштырылган. 

1.4. Хезмәт күрсәтү түбәндәге норматив актлар нигезендә гамәлгә ашырыла: 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, 

№210-ФЗ Федераль закон (алга таба – Федераль закон № 210-ФЗ) («Российская газета», 

№168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст.4179); 

Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен оешмаларда 

булган балаларны Россия Федерациясе Хөкүмәтенең Россия Федерациясе территориясендә 

даими яшәүче гражданнарның гаиләләренә вакытлыча тапшыру турында» 19.05.2009 ел, 

№432 карары белән расланган (алга таба – 432 кагыйдәләр №94) ("Российская газета", 2009 

ел, 27 май, № 94, 2009 ел, 25 май, № 21 Россия Федерациясе законнары Җыелышы, 2581 ст.); 

"Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2009 елның 19 маендагы 432 номерлы карарын 

тормышка 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 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 Балык Бистәсе муниципаль районы Уставы (алга таба - 

Устав); 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты 

турында нигезләмә (алга таба-БК турында Нигезләмә); 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

опека һәм попечительлек бүлеге турында нигезләмә (алга таба-бүлек турында Нигезләмә); 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 2006 елның 28 

февралендәге 28ри номерлы боерыгы (алга таба-эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре) белән 

расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре (алга таба-Кагыйдәләр).  
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2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 
 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

стандартына таләпләр атамасы  

 

Стандартка таләпләр эчтәлеге 

 

Дәүләт хезмәтен яки таләпне бил-

геләүче норматив акт 

 

2.1 Дәүләт хезмәте күрсәтү исеме  Ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар 

өчен оешмаларда булган балаларны Россия Федерациясе 

территориясендә даими яшәүче балигъ булган гражданнар 

гаиләләренә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге турында бәяләмә 

бирү 

8-ТРЗ ТР Законының 5 статьясы  

432 нче кагыйдәләр 

2.2. Хезмәт күрсәтүче 

орган исеме  
 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитеты  

Дәүләт хезмәтен башкаручы – опека һәм попечительлек бүлеге 

 

2.3. Хезмәт нәтиҗәсен тасвирлау  Язма рөхсәт рәвешендә опека һәм попечительлек органы 

бәяләмәсе яки баш тарту турында хат 

432 нче кагыйдәләр 

2.4. Хезмәт күрсәтү вакыты 

 

Гражданнан гариза алган көннән соң 13 эш көненнән дә соңга 

калмыйча 

 

2.5. Хезмәт күрсәтү өчен закон яки 

башка норматив хокукый актлар ниге-

зендә, дәүләт хезмәтләрен, кирәкле һәм 

мәҗбүри булган хезмәтләрне күрсәтү 

өчен мөрәҗәгать итүче тарафыннан 

тапшырылырга тиешле документлар-

ның тулы исемлеге  

Баланы (балаларны) үз гаиләсенә вакытлыча тапшыру 

мөмкинлеге турында опека һәм попечительлек органы 

бәяләмәсен алырга теләгән граждан яшәү урыны буенча опека 

һәм попечительлек органына түбәндәге документларны 

тапшыра: 

1) гариза (кушымта №1) 

2) паспорт яки шәхесне раслаучы башка документ 

күчермәсе (оригинал күрсәтеп); 

3) гражданинда ачык формада йогышлы авырулар яисә 

психик авырулар, наркомания, токсикомания, алкоголизм 

булмау турында дәвалау-профилактика учреждениесе биргән 

дәвалау-профилактика учреждениесе белешмәсе, я 164/у-96 

формасы буенча медицина бәяләмәсе (аңа уллыкка (кызлыкка) 

алырга, баланы опекага (попечительлеккә) алырга яки тәрбиягә 

бала алырга теләүче гражданны тикшерү нәтиҗәләре буенча 

медицина бәяләмәсе) (2 нче кушымта). 

Әлеге стандартны 2.5 пунктының 3 пунктчасында 

432 нче кагыйдәләр  

212нче боерык 
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күрсәтелгән документ бирелгән көннән соң 6 ай эчендә опека 

һәм попечительлек органы тарафыннан кабул ителә. 

Әлеге регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән 

документлардан тыш, граждан балаларны тәрбияләүдә кирәкле 

белемнәре һәм күнекмәләре булу турында таныклаучы башка 

документларны, шул исәптән белем алу, һөнәри эшчәнлек, 

опекунга яки попечительгә кандидатлар әзерләү 

программаларын узу турында документлар тапшырырга 

хокуклы 

2.6. Дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм башка оешмалар кара-

магында булган һәм мөрәҗәгать итүче 

аларны тапшырырга хокуклы норматив 

хокукый актлар нигезендә кирәкле до-

кументларның тулы исемлеге 

 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында белгеч ала торган 

документлар:  

- гражданда хөкемгә тартылуны, җинаять эзәрлекләвенең 

(реабилитация нигезләре буенча туктатылган җинаять 

эзәрлекләвеннән тыш), шәхеснең тормышына һәм 

сәламәтлегенә, ирегенә, намусына һәм абруена (психиатрия 

стационарына, яла ягу һәм мыскыл итүләрдән тыш), шәхеснең 

җенси кагылгысызлыгы һәм җенси иреге, гаиләгә һәм балигъ 

булмаганнарга, халыкның сәламәтлегенә һәм иҗтимагый 

әхлагына, җәмәгать куркынычсызлыгына каршы җинаятьчел 

эзәрлекләүдән тыш) булмавын раслаучы Эчке эшләр органнары 

белешмәсе, шулай ук авыр яки аеруча авыр җинаятьләр өчен  

түләнмәгән хөкем ителгәнлек булмау турында белешмә; 

- үз эченә гражданин белән берлектә яшәүче балигъ 

булмаган һәм балигъ булган гаилә әгъзалары турында 

мәгълүматларны үз эченә алган йорт кенәгәсеннән өземтә, яки 

башка төрле документ 

 

2.7. Норматив хокукый актларда ка-

ралган очракларда хезмәт күрсәтү өчен 

таләп ителә торган һәм хезмәт 

күрсәтүче башкарма хакимият органы 

тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

дәүләт хакимияте органнары һәм алар-

ның структур бүлекчәләре исемлеге 

Дәүләт хезмәте күрсәтүне килештерү таләп ителми  

2.8. Хезмәт  күрсәтү өчен кирәкле до-

кументларны кабул итүдән баш тарту 

өчен нигезләнүләрнең тулы исемлеге  

1. Тапшырылган документларның 2.5 пунктта күрсәтелгән 

ис-емлегенә туры килмәве.  

2. Тапшырыла торган документлардагы төзәтмәләр  

3. Мөрәҗәгать фактта яшәү урыны буенча түгел.. 
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2.9. Хезмәт күрсәтүне туктатып тору 

яисә баш тарту өчен нигезләнүләрнең 

тулы исемлеге 

 

Дәүләт хезмәтен күрсәтүне сорап опека һәм попечительлек 

органына гариза белән мөрәҗәгать иткән граждан түбәндәге 

категориягә кергән очракта, дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш 

тартырга мөмкин: 

а) суд тарафыннан эшкә сәләтсез дип танылган яисә 

өлешчә эшкә сәләтсез затлар; 

б) ата-ана хокукыннан мәхрүм ителгән яки ата-ана 

хокукларында чикләнгән затлар; 

в) элеккеге уллыкка алучылар, әгәр уллыкка алу Суд 

тарафыннан аларның гаебе белән гамәлдән чыгарылган булса; 

г) үз вазыйфаларын тиешенчә үтәмәгән өчен опекун 

(попечитель) вазыйфаларыннан читләштерелгән затлар; 

д) шәхеснең тормышына һәм сәламәтлегенә, ирегенә, 

намусына һәм абруена (психиатрия стационарына, яла ягу һәм 

мыскыллаудан тыш), җенси кагылгысызлык һәм шәхеснең 

җенси ирегенә, гаиләгә һәм балигъ булмаганнарга, халыкның 

сәламәтлегенә һәм җәмәгать әхлагына, иҗтимагый 

куркынычсызлыкка каршы җинаятьләр өчен хөкем ителгән яисә 

җинаять эзәрлекләнүенә дучар ителгән затлар (тернәкләндерү 

нигезләре буенча җинаять эзәрлекләве туктатылган затлардан 

тыш), шулай ук авыр яки аеруча авыр җинаятьләр өчен 

түләнмәгән хөкем ителгән затлар. 

е) ачык формада йогышлы авырулар яисә психик 

авырулар, наркомания, токсикомания, алкоголизм белән 

авыручы затлар; 

ж) Россия Федерациясе территориясендә даими яшәү 

урыны булмаган затлар. 

Гариза бирүче тарафыннан тиешенчә рәсмиләштерелмәгән 

документлар, тулы булмаган һәм (яки) дөрес булмаган 

белешмәләр тапшыру, әгәр алар нигезендә дәүләт хезмәте 

күрсәтү хокукы билгеләнгән булса. 

Дәүләт хезмәтен туктатып тору өчен нигез юк. 

432 нче кагыйдәләр 

2.10. Хезмәт күрсәтүләр өчен алына 

торган дәүләт пошлинасы яки башка 

түләү алу тәртибе, күләме һәм ни-

гезләре 

Дәүләт хезмәте бушлай күрсәтелә  

2.11. Хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми
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мәҗбүри булган хезмәт күрсәтүләр 

өчен шул исәптән мондый түләүне 

исәпләү методикасы турында 

мәгълүматны да кертеп түләү алу 

тәртибе, күләме һәм нигезләнүләре 

2.12.  Хезмәт күрсәтү турында сорау 

биргәндә һәм хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен 

алганда чиратта көтүнең максималь 

вакыты 

Мөрәҗәгать итүченең кабул итүен (хезмәт күрсәтүен) 

көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш. 

Дәүләт хезмәтләрен алучыларның аерым категорияләре 

өчен чират билгеләнмәгән. 

 

2.13. Хезмәт күрсәтү турында 

мөрәҗәгать итүченең соравын теркәү 

вакыты          

Гариза кергән көнне  

2.14. Дәүләт хезмәте күрсәтелә торган 

бүлмәләргә, мөрәҗәгать итүчеләрне 

көтү һәм кабул итү урынына, шул 

исәптән инвалидларны социаль яклау 

турында Россия Федерациясе 

законнары нигезендә әлеге 

объектларның инвалидлар өчен мөмкин 

булган урынга карата, мондый 

хезмәтләр күрсәтү тәртибе турында 

визуаль, текст һәм мультимедиа 

мәгълүматын урнаштыру һәм 

рәсмиләштерүгә карата таләпләр  

 

     Дәүләт хезмәтен күрсәтү янгынга каршы система һәм янгын 

сүндерү системасы белән җиһазландырылган һәм 

документларны рәсмиләштерү өчен кирәкле җиһазлар, 

мәгълүмат стендлары белән тәэмин ителгән биналарда 

башкарыла. 

Инвалидларның дәүләт хезмәте күрсәтү урынына тоткарлыксыз 

керү мөмкинлеге тәэмин ителә (бинага уңайлы керү- чыгу һәм 

аның чикләрендә хәрәкәт итү). 

Дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында визуаль, текст һәм 

мультимедиа мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен уңайлы 

урыннарда, шул исәптән инвалидларның чикләнгән 

мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла 

вазыйфаи регламентлар, 

вазыйфаи инструкцияләр 

2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

һәркем өчен мөмкин булуы һәм 

сыйфаты күрсәткечләре, шул исәптән 

мөрәҗәгать итүченең вазифаи затлар 

белән багланышлары, муниципаль 

хезмәт күрсәткәндә дәвамлылыгы һәм 

аларның мөмкинлеге, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгендә муниципаль 

хезмәт алу мөмкинлеге, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгеннән читтә 

Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы 

күрсәткечләре булып тора: 

 җәмәгать транспортының һәркем файдалана алырлык зонасында 

урнашкан бина; 

кирәкле сандагы белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән документлар 

кабул ителә торган биналар булу; 

мәгълүмати стендларда, «Интернет» челтәрендәге мәгълүмат 

ресурсларында, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм 
порталында дәүләт хезмәте күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм сроклары 

турында тулы мәгълүмат булу;. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты булмау түбәндәгеләр белән 

характерлана: 

мөрәҗәгать итүчеләргә документлар кабул итү һәм бирү өчен чиратлар; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срокларын бозу; 
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урнашкан эш урыннарында, шул 

исәптән мәгълүмати-коммуникацион 

технологияләр кулланып, муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең барышы турында 

мәгълүмат алу мөмкинлеге 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата шикаять; 

муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең гариза 

бирүчеләргә карата әдәпсез, игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата 

шикаятьләр  

Күп функцияле үзәктә хезмәт күрсәтелми 

2.16. Электрон формада дәүләт 

хезмәте күрсәтү үзенчәлекләре 

Консультация Интернет-кабул итү бүлмәсе аша бирелә. 

Гариза һәм документлар электрон формада дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр Порталы аша җибәрелә (адрес: 

http://uslugi.tatar.ru) алга таба, рөхсәт алган вакытта, 

документларның оригиналларын күрсәтеп). 

432нче кагыйдәләр 
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару сроклары, аларны 

үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон формада административ 

процедураларны башкару үзенчәлекләре. 

 

3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр эзлеклелеген тасвирлау 

3.1.1. Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен оешмаларда 

булган балаларны Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче балигъ булган 

гражданнар гаиләләренә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге турында бәяләмә бирү буенча дәүләт 

хезмәте күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 

2) мөрәҗәгать итүчене кабул итү, документлар кабул итү (әлеге Регламентның2. 5 п.); 

3) мөрәҗәгать итүченең торак-көнкүреш шартларын тикшерү (3 нче кушымта) 

4) дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара мөрәҗәгатьләрне 

формалаштыру һәм җибәрү; 

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләрнең булу-булмавын тикшерү; 

6) ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен оешмаларда булган 

балаларны Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче балигъ булган гражданнар 

гаиләләренә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге турында бәяләмә әзерләү;  

7) мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү (4нче кушымта); 

8) гариза бирүчегә нигез булганда дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат 

җибәрү. 

3.2. Мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү. 

Гариза бирүче шәхсән, телефоны буенча, электрон почта (адрес:Razina.Shakirova@tatar.ru 

(яисә) хат белән Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм 

попечительлек бүлегенә дәүләт хезмәте алу тәртибе турында консультация алу өчен мөрәҗәгать 

итә. 

Опека һәм попечительлек бүлеге белгече тарафыннан мөрәҗәгать итүчегә консультация 

бирелә, шул исәптән дәүләт хезмәте алу өчен кирәкле документлар исемлегенең составы, 

формасы һәм эчтәлеге буенча да, гариза бланкы бирелә һәм, кирәк булганда, гариза бланкын 

тутыруда ярдәм күрсәтелә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: дәүләт хезмәте алу өчен кирәкле документлар исемлегенең 

составы, формасы һәм эчтәлеге буенча консультацияләр, кисәтүләр. 

3.3. Гариза бирүчене кабул итү, документлар кабул итү. 

3.3.1. Гариза бирүче тарафыннан шәхсән яки электрон рәвештә Татарстан Республикасы 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша (адрес: http://uslugi.tatar.ru) 2.5 пунктта 

күрсәтелгән документларны кушып гариза бирелә (җибәрелә). 

3.3.2. Кабул итүче опека һәм попечительлек бүлеге белгече: 

           мөрәҗәгать итүченең шәхесен билгеләү;  

           документларның булу-булмавын тикшерү;  

           тапшырылган документларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен тикшерү 

(документларның күчермәләрен тиешле рәсмиләштерү, документларда подчисткалар, 

припискалар, ябык сүзләр һәм башка төзәтүләр булмау) башкара. 

Әлеге Регламентның 2.8 пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш тарту 

өчен нигезләр булмаган очракта, опека һәм попечительлек бүлеге белгече мөрәҗәгать итүчегә 

опека (попечительлек) һәм аңа кушып бирелә торган документларны кабул итү датасы турында 

хәбәр итә, шуннан соң 3.3.3 пунктчасында каралган процедуралар гамәлгә ашырыла.  

Әлеге Регламентның 2.8 пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән баш тарту 

өчен нигезләр булган очракта, опека һәм попечительлек органы белгече гариза биргәндә гариза 

бирүченең гаризаны теркәү өчен киртәләр булуы турында шәхсән үзе хәбәр итә һәм 
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документларны кабул итүдән баш тарту өчен ачыкланган нигезләрнең эчтәлеген язмача аңлатып, 

документларны кире кайтара. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән документлар, гаризаларны теркәү журналында 

теркәү язмасы, расписка яки мөрәҗәгать итүчегә кире кайтарылган документлар. 

3.3.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече әлеге Регламентның 2.9 пунктында 

каралган дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләрнең булу-булмавын тикшерә. 

Опека һәм попечительлек органы белгече хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булган 

очракта, баш тарту турында хат әзерли һәм гариза бирүчегә кул куйган көннән 2 көн эчендә 

җиткерә. Бер үк вакытта мөрәҗәгать итүчегә барлык документлар кире кайта һәм карарга 

шикаять бирү тәртибе аңлатыла һәм 3.9 пунктта каралган процедураларны гамәлгә ашыра. 

турында карар кабул ителде. 

Дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр булмаган очракта, мөрәҗәгать итүче 

биргән документлардагы мәгълүматларны тикшерү эшен оештыра. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән соң бер эш көне 

эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм опека (попечительлек) яки баш 

тарту турында боерык  (карар) әзерләү турында карар кабул итү 

3.4. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара мөрәҗәгатьләр 

формалаштыру һәм җибәрү. 

3.4.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече (мөрәҗәгать итүче белән алдан килешү 

буенча) электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша запросларны 

җибәрә:   

- яшәү урыныннан йорт кенәгәсеннән (фатирдан) күчермә яки торак бинадан файдалану 

хокукын яки торак урынына милек хокукын раслаучы башка документ һәм яшәү урыныннан 

финанс лицевой счет күчермәсе; 

- опекун булуга теләк белдергән кеше гражданнарның тормышына һәм сәламәтлегенә 

каршы аңлы җинаять кылган өчен хөкем ителмәгәнлеге турында эчке эшләр органнары 

белешмәсе; 

- бала (балалар) вакытлыча яшиячәк торак гражданның даими яшәү урыны булып 

тормаган очракта, мөрәҗәгать итүченең тормыш шартларын тикшерү акты. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар алдагы процедуралар тәмамланган көннән 

алып бер көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: соратып алына торган белешмәләр бирү турында мәгълүмат. 

3.4.2. Опека һәм попечительлек органы соратып алына торган белешмәләре буенча дәүләт 

хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнар автоматлаштырылган режимда гамәлгә ашырыла: 

- соратып алына торган мәгълүматларны эшкәртү һәм эзләү; 

- соратып алына торган белешмәләрне ведомствоара электрон хезмәттәшлеге ярдәмендә 

формалаштыру, яисә соратып алына торган мәгълүматлар булмаган очракта, аларны бирүдән баш 

тарту сәбәпләрен күрсәтеп, хәбәр юллау.  

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар опека һәм попечительлек органнары 

тарафыннан соратып алына торган мәгълүматлар кергәннән соң биш көн эчендә гамәлгә 

ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: соратып алына торган мәгълүматларга җавап яки әлеге 

Регламентның 3.4 пунктында күрсәтелгән мәгълүматларны бирүдән баш тарту турында 

хәбәрнамә. 

3.5. Торак-көнкүреш шартларын тикшерү  

3.5.1. Балаларны вакытлыча тапшыру турында теләк белдергән гражданның тормыш 

шартларын тикшерү өчен мөрәҗәгать итүченең торак-көнкүреш шартларын, бала тәрбияләүгә 

мотивларны, аны тәрбияләү сәләтен тикшерү үткәрелә; мөрәҗәгать итүченең гаилә әгъзалары 

арасында килеп туган мөнәсәбәтләр ачыклана. 
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Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар алдагы процедуралар тәмамланганнан соң 

ике эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүченең торак-көнкүреш шартларын тикшерү. 

3.5.2. Тикшерү нәтиҗәләре буенча гражданның яшәү шартларын тикшерү акты 

рәсмиләштерелә, ул тикшерү үткәргән затларның имзалары белән раслана. 

Гражданның тормыш шартларын тикшергәндә баланың тормышына һәм сәламәтлегенә, 

аның физик һәм әхлакый үсешенә куркыныч тудыра яисә куркыныч тудыра ала торган, яисә 

аның хокукларын һәм закон белән саклана торган мәнфәгатьләрен боза яисә боза алган шартлар 

ачыкланган очракта, опека һәм попечительлек органы язма рәвештә гражданнан түбәндәгеләрне 

соратып алырга хокуклы: 

а) гражданның вакытлыча бала яшиячәк торак урынына файдалану хокукын яки милек 

хокукын раслый торган документларның күчермәләре; 

б) дәвалау-профилактика оешмасының граждан белән бергә яшәүче аның гаилә 

әгъзаларының ачык формада йогышлы авырулар һәм психик авырулар булмавы турында 

белешмәсе. Белешмә урынына гражданның гаилә әгъзалары дәвалау-профилактика учреждениесе 

тарафыннан бирелгән 164/у-96 формасы буенча медицина бәяләмәсен тапшыра алалар. 

Күрсәтелгән документлар опека һәм попечительлек органы тарафыннан бирелгән датадан 

соң 6 ай эчендә кабул ителә. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар алдагы процедуралар тәмамланган көннән 

алып бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: үзенә балаларны вакытлыча тапшыру турында теләк 

белдергән гражданның яшәү шартларын тикшерү актын төзү (әлеге Регламентка 3 нче кушымта) 

яисә 3.5.2. пунктының «а» һәм (яки) «б» пунктчаларында каралган документларны язма рәвештә 

соратып алу. 

3.6.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече әлеге Регламентның 2.9 пунктында 

каралган дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләрнең булу-булмавын тикшерә. 

Опека һәм попечительлек органы белгече хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булган 

очракта, баш тарту турында хат әзерли һәм гариза бирүчегә кул куйган көннән 3 көн эчендә 

җиткерә. Бер үк вакытта мөрәҗәгать итүчегә барлык документлар кире кайта һәм карарга 

шикаять бирү тәртибе аңлатыла һәм 3.9 пунктта каралган процедураларны гамәлгә ашыра.  

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көннән соң бер эш көне 

эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: документларны тикшерү һәм бәяләмә әзерләү яки баш тарту 

турында карар кабул итү. 

3.7. Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен оешмаларда 

булган балаларны Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче балигъ булмаган 

гражданнар гаиләләренә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге турында бәяләмә әзерләү. 

3.7.1. Опека һәм попечительлек органы белгече тапшырылган документлар нигезендә 

ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен оешмаларда булган 

балаларны вакытлыча бирү мөмкинлеге турында бәяләмә яки Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан расланган баш тарту турында хат әзерли. 

Гражданның яшәү урыны буенча торак урыны тиешле торак пункты шартларына карата 

уңайлы булмаса, я баланың күрсәтелгән торак урынында булуы аның сәламәтлегенә, физик һәм 

әхлакый үсешенә куркыныч тудырса, гражданның яшәү урыны буенча опека һәм попечительлек 

органы гражданга баланы (балаларны) күрсәтелгән торак урынында булмаса вакытлыча тапшыру 

мөмкинлеге турында бәяләмә рәсмиләштерергә хокуклы.  

Бу очракта граждан: 

ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар оешмасының көн тәртибе 

нигезендә баланы (балаларны) көндезге сәгатьләрдә ала ала; 

ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар оешмасына туристик 

юлламалар күрсәтеп, бала (балалар) белән, санатор-курорт, дәвалау-сәламәтләндерү, физик 

тәрбия һәм спорт юнәлешле объектларда яшәү белән ялга (сәламәтләндерүгә) чыга ала; 
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гражданның яшәү урыны булып тормаган торак урынында бала (балалар) белән була ала. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар узган процедураны тәмамлаганнан соң бер 

көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 

балалар өчен оешмаларда булган балаларны вакытлыча тапшыру мөмкинлеге турында бәяләмә 

яки 3.9 пункты нигезендә әзерләнгән хат. 

3.8. Гариза бирүчегә хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 

3.8.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече имза куелган карарны алгач, аны терки.  

Опекунны билгеләү турындагы карар гариза бирүчегә опека һәм попечительлек бүлегенә имза 

куелган көннән бер көн эчендә җибәрелә (тапшырыла). Тискәре нәтиҗә булган очракта, кулга 

баш тарту турындагы хатны шәхсән тапшыра яки 3.9 пункты нигезендә почта аша заказлы хат 

белән җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар 3.7.1 пунктында каралган процедураның 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте нәтиҗәсен бирү (җибәрү). 

3.8.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече, имзаланган нәтиҗә алып, аны терки һәм 

гариза бирүчегә җибәрә (җибәрә). Тискәре нәтиҗә булган очракта, кулга баш тарту турындагы 

хатны шәхсән тапшыра яки 3.9 пункты нигезендә почта аша заказлы хат белән җибәрә. 

3.9. Мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту турында хат яки бәяләмә 

җибәрү. 

3.9.1. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече баш тарту турында карар кабул иткән 

очракта хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат (алга таба – баш тарту турында хат) әзерли. 

Баш тарту турында әзерләнгән хат проекты имзага Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенә җибәрелә. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар баш тарту өчен нигезләнүләрне 

ачыклаганнан соң өч көн эчендә гамәлгә ашырыла 

Процедураның нәтиҗәсе: баш тарту турында имза куелган хат. 

3.9.2. Опека һәм попечительлек бүлеге җитәкчесе баш тарту турында хат проектына имза 

куя һәм опека һәм попечительлек органы белгеченә кире кайтара. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар 3.9.1 пунктта каралган процедуралар 

тәмамлаганнан соң бер көн эчендә башкарыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: баш тарту турында имза куелган хат. 

3.9.3. Опека һәм попечительлек бүлеге белгече гариза бирүчегә баш тарту турында хатны 

җиткерә. Бер үк вакытта мөрәҗәгать итүчегә барлык документлар кире кайтарыла һәм карарга 

шикаять бирү тәртибе аңлатыла. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар 3.9.2 пунктында каралган процедурасы 

тәмамлаганнан соң бер көн 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 тулы һәм сыйфатын контрольдә тоту мөрәҗәгать 

итүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һәм юкка чыгару, дәүләт хезмәте күрсәтү 

процедураларының үтәлешен тикшерү, опека һәм попечительлек органы вазыйфаи затларының 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләре булган мөрәҗәгатьләргә карата карарлар кабул итү 

һәм җаваплар әзерләү, шулай ук опека һәм попечительлек органы вазыйфаи затларының хәл 

ителешенә керә. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары булып торалар: 

 дәүләт хезмәте күрсәтү буенча документлар проектларына хокукый экспертиза 

үткәрү. Экспертизаларның нәтиҗәсе булып проектларны визалау тора; 

 билгеләнгән тәртиптә эш башкару алып баруын тикшерү үткәрелә; 
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 билгеләнгән тәртиптә дәүләт хезмәте күрсәтү процедураларының үтәлешен 

контрольдә тоту тикшерүләре үткәрү. 

Контроль тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда 

дәүләт хезмәте күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләр) бәйле барлык мәсьәләләр яки мөрәҗәгать 

итүченең конкрет мөрәҗәгате буенча карала ала. 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә һәм карарлар кабул иткәндә гамәлләрнең башкарылуын 

контрольдә тотуны гамәлгә ашыру максатларында опека һәм попечительлек органы җитәкчесенә 

дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла. 

4.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча административ процедуралар белән билгеләнгән 

гамәлләрнең эзлеклелеген саклауга агымдагы контроль дәүләт хезмәте күрсәтү буенча эшне 

оештыру өчен җаваплы белгеч, эш башкару хезмәте белгечләре тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге опека һәм 

попечительлек органының структур бүлекчәләре турында нигезләмәләр һәм вазыйфаи 

регламентлар белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, мөрәҗәгать итүчеләрнең хокукларын бозу 

ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплылыкка 

тартыла. 

4.4. Җаваплы башкаручы мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап 

тикшермәгән өчен җаваплы. 

4.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү барышында гражданнар, аларның берләшмәләре һәм 

оешмалары тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтүне тикшереп тору дәүләт хезмәте 

күрсәткәндә эшчәнлекнең ачыклыгы, дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе һәм мөрәҗәгатьне 

(шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге турында тулы, актуаль һәм дөрес мәгълүмат алу 

юлы белән гамәлгә ашырыла. 

 

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

һәм муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 

 

5.1. Дәүләт хезмәтен алучылар Татарстан Республикасы муниципаль районы Башкарма 

комитетына дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы опека һәм попечительлек органы 

хезмәткәрләренең гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр тәртиптә шикаять бирергә 

хокуклы. 

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

муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза бирүченең гаризасын теркәү срогын бозу; 

муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районының норматив хокукый актларында каралмаган 

документлар яисә мәгълүмат тапшыруны таләп итү; 

мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, муниципаль хокукый актлары белән билгеләнгән документларны кабул итүдән 

баш тарту; 

әгәр баш тарту нигезләре федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнары һәм 

башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган булса, 

муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту; 

муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясенең, Татарстан 

Республикасының, муниципаль муниципаль берәмлек норматив хокукый актларында каралмаган 

түләү таләп итү; 

Башкарма комитетның, Башкарма комитетның хезмәткәре, күп функцияле үзәкнең, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, муниципаль хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 
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документларда җибәрелгән опечаткаларны һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә мондый 

төзәтмәләрнең билгеләнгән срогын бозу. 

5.2. Шикаять кәгазьдә яисә электрон формада язма рәвештә бирелә. 

Шикаять почта аша, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, 

«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, Балык Бистәсе муниципаль районының рәсми 

сайты аша җибәрелә ала http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru (Татарстан Республикасы дәүләт һәм 

муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең бердәм порталы )http://uslugi.tatar.ru дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр (функцияләр) Бердәм порталы http://www.gosuslugi.ru шулай ук гариза бирүченең 

шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Шикаятьне карау срогы-аны теркәгән көннән соң 15 эш көне эчендә. Дәүләт хезмәте 

күрсәтүче орган, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты тарафыннан шикаять 

бирелгән очракта, мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдә, я җибәрелгән опечаткаларны 

һәм хаталарны төзәтүдә яисә билгеләнгән срок бозылуга шикаять бирелгән очракта - аны 

теркәгән көннән 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 шартларны раслый торган документларның 

күчермәләре дә кушылырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаятькә дәүләт хезмәте алучы кеше тарафыннан имза куела. 

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча опека һәм попечительлек бүлеге җитәкчесе 

түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

1) шикаятьне, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, дәүләт хезмәте күрсәтүче 

орган тарафыннан бирелгән документларда җибәрелгән дәүләт хезмәте, опечаток һәм хаталарны 

төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актларында, шулай ук башка рәвешләрдә алынуы каралмаган 

акчаларны кире кайтару рәвешендәге шикаятьне канәгатьләндерә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта. 

5.1.7 пунктчасында күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килгән көннән дә соңга 

калмыйча. мөрәҗәгать итүчегә язмача һәм мөрәҗәгать итүче теләге буенча электрон формада 

шикаятьне карау нәтиҗәләре турында мотивацияле җавап җибәрелә. 

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

җинаять составы билгеләре ачыкланган очракта, шикаятьләрне карау вәкаләте бирелгән 

вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 
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Ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм 

калган балалар өчен оешмаларда булган 

балаларны Россия Федерациясе территориясендә 

даими яшәүче балигъ булган гражданнар 

гаиләләренә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге 

турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламентына 1нче 

кушымта 

 

 

 

  

Балык Бистәсе муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитәкчесе 

___________________________________ 

________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О. тулысынча) 

адресы буенча яшәүче: 

____________________________________ 

____________________________________, 

(тулы адрес) 

телефон: ____________________________ 

паспорттагы мәгълүмат________________ 

(серия, номер, кем тарафыннан һәм кайчан  

бирелгән) 

 

опека һәм попечительлек бүлегенә 

____________________________ 

______________________________ 

(фамилия, исем, атасының исеме) 

 

 

Баланы (балаларны) гаиләгә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге турында опека һәм попечительлек 

органы бәяләмәсен бирү турында гражданин гаризасы 

 

Мин,_______________________________________________________________________ 

                                                (фамилия, исем, атасыың исеме) 

Гражданлыгы_________ Шәхесне раслаучы документ:__________________ 

_________________________________________________________________________ 

                            (кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән) 

Яшәү урыны ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Тору урыны _________________________________________________________ 

┌──┐ 

│      │ баланы (балаларны) гаиләсенә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге турында  

└──┘ бәяләмә бирүегезне сорыйм 

┌──┐ 

│      │ баланы (балаларны) гаиләсенә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге турында  

└──┘ бәяләмә бирүегезне сорыйм________________________________________ 

     ____________________________________________________________________ 

     (баланың (балаларның) фамилиясе, исеме, атасының исеме, туган елы) 

_________________________________________________________________________ 

Торак шартлары, сәламәтлек торышы һәм эш характеры миңа баланы (балаларны)  

үз гаиләмә вакытлыча алырга мөмкинлек бирә. 

Үзем турында өстәмә рәвештә түбәндәгеләрне хәбәр итә алам ___________________ 

гражданнарда кирәкле белемнәр булу 

_________________________________________________________________________ 

балалар тәрбияләүдә күнекмәләр, шул исәптән 

_________________________________________________________________________ 

мәгариф, һөнәри эшчәнлек турында документлар булу турында, 

_________________________________________________________________________ 

опекунга яки попечительләргә кандидатлар әзерләү программаларын  
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________________________________________________________________________ 

узу турында мәгълүмат күрсәтелә 

Мин ______________________________________________________________________, 

(фамилия, исем, атасының исеме) 

минем әлеге гаризамдагы һәм минем тапшырылган документларымда булган шәхси мәгълүматларны эшкәртү һәм 

куллануга рөхсәт бирәм. 

 

                                                   ______________________ 

                                                        (имза, дата) 

 

Гаризага түбәндәге документлар теркәлә: 

┌──┐ 

│      │ шәхесне раслаучы документ күчермәсе 

└──┘ 

┌──┐ гражданнар тормышына һәм сәламәтлегенә каршы аңлы җинаять кылган өчен  

│      │ хөкем ителмәүне раслаучы эчке эшләр органнары белешмәсе 

└──┘ 

┌──┐ яшәү урыныннан йорт кенәгәсеннән (фатирдан) өземтә, яки  

│      │ гражданин белән берлектә яшәүче балигъ булмаган һәм балигъ булган гаилә әгъзалары турында  

└──┘ мәгълүматларны  үз эченә алган башка документ 

 

┌──┐ ачык формада йогышлы авырулар яисә психик авырулар, наркомания, токсикомания, алкоголизм булмау  

│      │ турында дәвалау-профилактика учреждениесе белешмәсе яисә 164/у-96 формасы буенча медицина бәяләмәсе  

└──┘ уллыкка (кызлыкка) алырга, баланы опекага (попечительлеккә) алырга яки тәрбиягә бала алырга теләгән 

гражданны тикшерү нәтиҗәләре буенча медицина бәяләмәсе. 

 

Башка документлар: 

1. 

2. 

3. 
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Ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм 

калган балалар өчен оешмаларда булган 

балаларны Россия Федерациясе территориясендә 

даими яшәүче балигъ булган гражданнар 

гаиләләренә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге 

турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламентына 2нче 

кушымта 

 

 

164/у-96 формасы 

1996 елның 10 сентябрендә  

РФ Сәламәтлек саклау министрлыгы  

тарафыннан расланган. 

 

 

Баланы уллыкка алырга, опекага алырга яки тәрбиягә бала алган ата-ана  

булырга теләгән кешене таныклау нәтиҗәләре буенча медицина бәяләмәсе 
 

       Кандидатның фмилиясе, исеме, атасының исеме _____________________________________________ 

       Туу датасы ________________________________________________ 

       Яшәү адресы _______________________________________________ 

 
   ┌────────────────┬────────────────┬────────────────────┐ 
   │    Белгеч         │Бәяләмә    │Бәяләмә│Табиб һәм оешма җитәк-  │ 

   │                   │           │датасы │чесе имзасы,            │ 

   │                   │           │       │ Герблы мөһер           │ 
   ├───────────────────┼───────────┼───────┼────────────────────────┤ 

   │1. терапевт        │ачыкланган │       │                        │ 

   │                   │ачыкланмаган│       │                        │ 

   │                   │           │       │                        │ 

   │2. инфекционист    │ачыкланган │       │                        │ 

   │                   │ачыкланмаган│       │                        │ 

   │                   │           │       │                        │ 

   │3. дерматовенеролог│ачыкланган │       │                        │ 

   │                   │ачыкланмаган│       │                        │ 

   │                   │           │       │                        │ 

   │4. фтизиатр        │ачыкланган │       │                        │ 

   │                   │ачыкланмаган│       │                        │ 

   │                   │           │       │                        │ 

   │5. невропатолог    │ачыкланган │       │                        │ 

   │                   │ачыкланмаган│       │                        │ 

   │                   │           │       │                        │ 

   │6. онколог         │ачыкланган │       │                        │ 

   │                   │ачыкланмаган│       │                        │ 

   │                   │           │       │                        │ 

   │7. психиатр        │ачыкланган │       │                        │ 

   │                   │ачыкланмаган│       │                        │ 

   │                   │           │       │                        │ 

   │8. нарколог        │ачыкланган │       │                        │ 

   │                   │ачыкланмаган│       │                        │ 

   └───────────────────┴───────────┴───────┴────────────────────────┘ 

 
Искәрмә. "Бәяләмә" графасында "ачыкланган" яисә 

"ачыкланмаган" сүзе ассызыклана, бу исә Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 1996 елның 1 маендагы 

542 номерлы карары белән расланган авырулар 

исемлегендә күрсәтелгән авырулар булу яисә 

булмау дигәнне аңлата 
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Ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм 

калган балалар өчен оешмаларда булган 

балаларны Россия Федерациясе территориясендә 

даими яшәүче балигъ булган гражданнар 

гаиләләренә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге 

турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламентына 3нче 

кушымта 

 

 

Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданинның 

тормыш шартларын тикшерү акты  
 

Тикшерү датасы "     "__________________________________ 20________ г. 

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

вазыйфасы _____________________________________________________________ 

Тормыш шартлары тикшерелде ___________________________________ 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта), 

________________________________________________________________________, 

                             Туган көне) 

шәхесне раслаучы документ:_______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                           (кайчан һәм кем тарафыннан бирелгән) 

Яшәү урыны_________________________________________________________ 

                  (теркәлү белән расланган яшәү урыны адресы) 

_________________________________________________________________________ 

 
Тору урыны _________________________________________________________ 

          (фактта яшәү урыны һәм тикшерү уздыру адресы) 

_________________________________________________________________________ 

 
Белеме _____________________________________________________________ 

Профессиональ эшчәнлеге____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(эш урыны, адресы, биләп торган вазыйфасы, эш телефоны) 

 
_____________________________________ яши торган торак мәйданы, 
(фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта)), 

_________ кв. м, ___________________ бүлмәдән гыйбарәт, һәрбер бүлмәнең күләме 

:________кв. м, ________кв.м, ________кв. м. ____________ 

этажда _____ этажлы йортта. 

 
Йортның сыйфаты (кирпеч, панель, агач һ. б.); нормаль 

торышы, тузган, авария хәлендә; бүлмәләр коры, якты, керү юллары, 

тәрәзәләр саны һ. б.) __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Йортны һәм торак мәйданын (суүткәргеч, канализация, нинди җылылык, газ, ванна, 

лифт, телефон һ. б.) төзекләндерү: ___________________________ 

________________________________________________________________________. 

 
Торак мәйданының санитар-гигиеник торышы (яхшы, канәгатьләнерлек, канәгатьләнерлек 

түгел)_______________________________ 

Бала өчен аерым бүлмә, почмак, йокы, уен, дәрес урыннары булу 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Торак мәйданда яшәүчеләр (билгеләнгән тәртиптә теркәлгән һәм фактта яшиләр): 

 

фамилиясе, 

исеме, 

атасының исеме 

Туган елы Эш урыны, 

вазыйфасы яки 

уку урыны 

Туганлык 

мөнәсәбәтләре 

Әлеге торак 

мәйданда 

кайчаннан 
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(булган 

очракта) 

бирле яши 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

Гражданинның гаилә әгъзалары арасында урнашкан мөнәсәбәтләр ____________________ 

(гаилә әгъзалары арасында урнашкан мөнәсәбәтләрнең характеры,  

_________________________________________________________________________ 

    балалар белән аралашу үзенчәлекләре, балаларның үзара мөнәсәбәтләре, һ.б.) 
                       

_________________________________________________________________________ 

 
Гражданинның шәхси сыйфатлары (характердагы үзенчәлекләре, гомуми культура,  

балалар белән аралашу тәҗрибәсе булу һ. б.)______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 
балигъ булмаган баланы гаиләгә кабул итү өчен гражданның мотивлары_______ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 
Тикшерү нәтиҗәсенең өстәмә мәгълүматлары ________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

Балигъ булмаган гражданның опекун яисә попечителе булырга я ата-ана  

тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны гаиләгә Россия Федерациясенең Гаилә  

законнарында билгеләнгән башка рәвешләрдә тәрбиягә алырга теләк белдергән  

гражданның яшәү шартлары ________________________________________________ 

(канәгатьләнерлек / 

_________________________________________________________________________ 

канәгатьләнмәслек конкрет хәлләрне күрсәтеп) 

 
Тикшерү үткәргән затның имзасы __________________________________ 

 
______________________________     _______________    ___________________ 

(опека һәм попечительлек органы      (имза)           (Ф.И.О.) 

Җитәкчесе)                                                                      

М.П. 
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Ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм 

калган балалар өчен оешмаларда булган 

балаларны Россия Федерациясе территориясендә 

даими яшәүче балигъ булган гражданнар 

гаиләләренә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге 

турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламентына 4нче 

кушымта 
 

 

 

 

 

Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче граждан гаиләсенә баланы 

(балаларны) вакытлыча бирү мөмкинлеге турында опека һәм попечительлек органы 

бәяләмәсе 

 

 
Мин,_______________________________________________________________________ 

(фамилия, исем, атасының исеме (булган очракта) 

Туу датасы ________________________________________________________________ 

Яшәү урыны ______________________________________________________________ 

                   (теркәлү белән расланган яшәү урыны адресы) 

_________________________________________________________________________ 

Тору урыны _________________________________________________________ 

                          (факт яшәү урыны адресы) 

Гаилә характеристикасы (составы, балаларның яше күрсәтелгән булуы, балалар 

белән аралашу тәҗрибәсе, гаилә әгъзалары арасындагы мөнәсәбәтләр, якын 

туганнар булуы һәм аларның баланы (балаларны) гаиләгә вакытлыча тапшыруга 

мөнәсәбәте һ. б.)________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Белеме һәм профессиональ эшчәнлеге ______________________________________ 

 
Сәламәтлек торышының характеристикасы (гомуми сәламәтлеге торышы, баланың 

(балаларның) гаиләгә вакытлыча тапшырылуына комачаулаучы авыруларның 

булмавы) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Баланы (балаларны) гаиләгә вакытлыча тапшыру өчен мотивлар ______________ 

_________________________________________________________________________ 

Граждан тарафыннан бирелгән документларда ______________________________, 

                                           (фамилия, исем, атасының исеме) 

баланың (балаларның) аның гаиләсенә вакытлыча тапшырылуын тоткарлаучы  

шартлар булу 

_________________________________________________________________________ 

     (юк/ конкрет хәлләрне күрсәткән хәлдә, бар) 
Баланы (балаларны) гражданның гаиләсенә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге турында  

бәяләмә _______________________________________________________________ 

                           (фамилия, исем, атасының исеме) 

_________________________________________________________________________ 

    (мөмкин /гражданниның торак урынында яшәмәгән очракта мөмкин/ 

_________________________________________________________________________ 

                мөмкин түгел, сәбәпләрне билгеләп) 

 
_____________________________  ______________________ ___________________ 

(опека һәм попечительлек        (имза)               (Ф.И.О.) 

Бүлегенең җитәкчесе) 

 
                                                            М.П. 
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Ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм 

калган балалар өчен оешмаларда булган 

балаларны Россия Федерациясе территориясендә 

даими яшәүче балигъ булган гражданнар 

гаиләләренә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге 

турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламентына 5нче 

кушымта 

 

 
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 җитәкчесе (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 җитәкчесе (8-84361 )22-500 balyk-bistage@tatar.ru 

Башкарма комитет җитәкчесе 

урынбасары 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


